i la generaciódelsmaleits
Generalment, quan els catalans parlem dels nostres músics histórics, o bé ens lamentem perqué es desconeixen,o bé ens tranquil.litzem dient-nos que, al cap i a la
fi, ni un mal Beethovenjeu enterrat sota la pols dels pentagrames.Aquestesdues opcions, cadascunaamb els seus perills i falsedats,sovint han marcat el compás del
pensament musical catalá.
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ncaraavui dia, algunsprogramadorssónreticentsa fer sentir la músicahistdricacatalana als te a tre si a l s a u d i to ri s
amb I'excusafelig dels gustosdel públic. Ara bé,tot plegatno estractapas
d'una guerraentredimonisi ángels.Per
aixd, en escriuresobreun compositor
catalddel seglexx, cal superaraquesta dualitatestáticaen la qual les queixes estérilsse sumena les seguretats
excloents,i en la qual poquescoses
avanceni l'entesaesdevégairebéuna
utopia. I és que la músicade les autores i dels autorshistdricscatalanssembla un géneremenor, que alguns sobredimensionen
desmesuradament
i altres creuen que no val la pena ni
estudiar.De fet, el pasimportantésjustament aquest:estudiar,comprendrei
explicar.La restaja esdónao ja es donará.
Hi ha una generacióde compositors
que semblahaver estatmaleidafins i
tot pelsmésapassionats
defensorsd'aquest "géneremenor" (per dir-ho d'una manerairdnica, no pas per confirmar la validesad'aquestaassignació
entrecometes).Em refereixoa JuliGarreta (1875-1925),faumePahissa( 18801969)i f oanM a n é n(1 8 8 3 -1 9 7 1 ).
Aqueststres autors van néixer dins l'interval dels darrers anysde vida de Richard Wagneri els tres van seruns wagneriansconvengutsdurant tota la seva vida, que, tret del primer, fou ben
llarga. El domini que tenien del llenguatgesimfdnici de lestécniquesd'orquestracióno s'adequamassaal tdpic

historiogrdficque repeteixla formació
autodidácticade tots tres. Perdno podem menystenirque en la sevaadolescénciai durant la primera joventut,
la músicaque enteniencom a moderna i culta era Wagner i el simfonisme
que arribavaa Barcelonade la má de
Vincent d'Indy, Matthieu Crickboom,
Richard Strausso Felix Weingartner.
Les gransorquestreseuropeesalimentaven el somni de ser catalansi universals,i van entusiasmar
elstresjoves
autors. Perquéel repertori d'obres
simfdniquesescritesper Beethoven,
Mendelssohn,
Straussi Wagnerelsva
marcar el gust i lesmotivacions.I així,
tots tres componguerenmúsicasimfónica d'unesdimensionsconsiderables,
ben orquestradai ben estructurada.
Pahissai Manén,a més,varen compondreóperesque estéticament
no quedavenpas gaire lluny d'aquellesaltres
escritesper Eugend'Albert o per Erich
WolfgangKomgold, per dir dos autors

Hi ha pocs
estudisacadémics
i pocs projectes

patrimonials
que s'hagin
preocupatde
comprendre
la sevamúsica
i explicar-la.

que darrerament han funcionat tan
per qué no es
bé al Li ceu.A l eshores.
coneixen?
Quan algúésmaleil, necessáriament
hi ha qui el reprovaconstantment.Peró
si un expertacusésde mal compositor
Ganeta, Pahissao Manén, si formulés
la sevavaloraciódesdel coneixement
i
la saviesa,aleshores
aquestsautorsserien menysestigmatitzatsque no ho són
pasara.Perquési una condemnaésterrible, aquestaés el desinterés
i la indiferénciaque exclouuna personadels
elegits.Garreta,Pahissai Manén,sobretot Manén, són ignorats, a voltes
amb orgull, per un conjunt ampli de
personesinfluents en la política cultural catalanai en la redaccióhistdrica.
poques
Hi ha pocsestudisacadémics,
recerquessistemátiques
i pocsprojectes patrimonialsque s'haginpreocupat
de comprendrela sevamúsicai d'explicarJa. I aixó és singularmentindubtable en el cas de foan Manén, atés
que tant fuli Garretacom faumePahissa, últimament, han rebut atencions
i institucionals.Manénenacadémiques
caranecessita,per existir,una excusa
pobra com la commemoraciódel cent
vint-i-cinqué aniversaridel seunaixement, una evocacióestrambdticacom
el cálcul numéric que la justifica. Perd
qui fou foan Manén que calgui recordar-lo?
oan Manén i Planasva ser un violinista reconegutintemacionalment
que va viatjar arreu per fer sonar
el seuinstrumenti per dirigir orquestres.Noméstenia setanysquanva
fer el primer concert.Amb dissetanys,
el maig de 1900,va tocar al TeatreLi
ric de Barcelona,pocsmesosabansque
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aquestedifici emblemdticde la música
i de la modemitata casanostrafos enderrocat.En aquellaocasióva interpretar obresde JohannSebastianBach,
GiuseppeTartini, Niccolo Paganini,
Franz Schubert,PabloSarasatei d'ell
mateix.Tambéva estrenarel poema
simfdnic Nova Catalónia, quehavia
compostprecisamenten homenatgedel
seupare,el mestredisciplinatque havia vetllat tant per fer del fill un músic extraordinari.El generde 1903va
dirigir la sevaóperaGiovannadi Napoli al Gran Teatredel Liceu, i el desembredel mateix anyActé. Teniavint
anysi ja havia estrenatun parell d'dperesal coliseumés important de Catalunya.
foan Manén tingué tant prestigi que
publicavales sevescomposicions
a les
caseseditorialsde músicamésimportants de principis de segle,com UniversalEdition de Viena,AugustCranz
de Leipzigo Max Eschigde París.També va serel responsable
de reüsar minuciosamentlesobrescompletesde Paganinii d'editar-les.Intérpretvirtuós,
compositorsavii destre,teniaigualment vocacióliterária.A mésa mésde
col.laboraren publicacionscom la "Revista Musical Catalana", "La Vanguardia", "La Veu de Catalunya"o "Ritmo",
va escriureelsllibretsde lessevesóperesi uns quantsllibres,delsqualsdes-
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tacolessevesmemdries,publicadesen
tres volums entre 1944 i 1957.
foan Manénva serun músicdel segle xx. El seudesconeixement
no ve
donatpasper la mancade documentació,ja quequanel 1964vadonarel seu
violí al Museude ia Músicade Barce-

lona, poc desprésel seguienles partitures,els enregistraments
i els llibres
personals,queva dipositara I'arxiu d'aquestcentre.Per tant, la documentació
existeixi és accessible.
Tan solsqueda
superarI'estigmasociali histdric que
el tracl ade músi cmal ei t.

