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principis d'any,ha comenEat
a mateialitzarse una iniciativa llargamentesperada:la publicació d'una col.leccióde
músicaimpresaamb el nom genéricde
<Mestresgironins>,sotala coordinació
de fosepPujol i Coll. L Editorial Tritó
sen'ha fet cárrec,comptantamb el patrocini de la Diputació de Girona i la
col.laboraciód'altresentitats,com ara
l'Ajuntamentde SantFeliu de Guíxols.
I, precisament,
el volum queinaugurala
col.leccióestd dedicat a fuli Garreta
(1.875-1.925),
tota vegadaque un dels
objectiusd'aquestainiciativa és anar
publicant,al costatd'altrespropostes,
l'obra completad'aquestsingularpersonatge,a qui la memdriapopularidentifica encaraambunaproducciósar-danísticadotadade granpersonalitat.
Amb tot, la primeraentregaque ha
üst la llum -i que va presentar-se
el gener d'enguanya la casalrla de SantFeliu de Guíxolsi a l'EscolaSuperiorde
Músicade Catalunya-no estápasdedicadaa les sardanessinó a un altre génerede música.Es tractad'Impressions
simfóniques,una composicióen quatre
moümentsper a granorquestrade corda queensindicaque Garreta,ja desde
la sevajoventut, va propiciar un productiu intercanvid'ideesi técniquesentre la músicasardanística
i I'oiquestral.
Aquestaobra,que va estrenar-se
el 29
d'octubrede l9O7 al TeatrePrincipalde
Barcelona,esmanteniainéditadesde fa
un segle.Disposarara,per primercop.
d'una edició,permetrecuperarJadel silenci. I aií, el proper ünt-i-dos d'agost
tancarála programaciódel FestivalIntemacionalde la PortaFerradade Sant
Feliu de Guíxols.
Garretahavia escrit la sevaprimera
sardanael 1897,La Pubilla, dedicada
a la filla d'un conegrt.Abanshaviadonat a conéixerja un seguitde composicionsbreusper a piano sol, benhabituals
a l'época:nocturns,valsos,masurques,
impromptus...En aquestsanysde joventut del músic--enelsqualss'inscriuen
tambéuna quarantenade sardanes-,una
obra de'l'envergadurad'Impressions

simfóniquesen certamaneraculminava
i tancavauna épocaprimerenca,alhora
que assenyala
la direccióque haviade
prendre la seva trajectdria a partir
d'aquellmoment,i que va quedarconfirmada uns anysmés tard per partitures com Suiteempordanesa,
Pastoralo
Les illesMedes.És,pertant,un fuli Garreta que encarano haüa conegu.tPauCasalsi que tot just iniciavael seutreball
compositiu.
recisament,
un delstdpicsmés
reiteratsen tota la literaturadedicadaa Ganetaésel que li atribueixuna formacióautodidacta
i una intulbió gairebégenial.Les <innatescondicionstemperamentalsr,
la <naturalesaintuftiva>...elspodemresseguir
en toteslesreferéncies
posteriorsa la seva mortr perd tambéquedaclar que,en
üda, el propi Garretano va preocuparsegairede matisar-lo,o al menysaixd
semblenindicar textoscom ara el programade má del concerten el quall'OrquestraPauCasalsva estrenarla versió
orquestralde Giverolai A en Pau Casals:oÉsel casd'en Garretaun casben
curiós en I'histdria de la música.Sense
altremestreque el seupare,que li ensenyáles primeresnocionsen I'art dels
sons,senshaverassistitmai a capescola de músicani conservatori,i allunyat
delscentresmusicals,s'ésfet ell músic
sol, eixamplantamb sa poderosaintuició elscurtsestudisi elspocsconeixe-
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mentsadquirits,fins arribar a ésserno
solsun inspirat músic popular,sinó un
veritablemestrede la técnica,go que és
méscuriós,i produintbennousi sorprenentsefectesorquestrals>.2
A més,
amb el temps,s'hi va sumarel mite del
músic-rellotger,arrelatprofundamenta
I'entorn guixolencque li serviad'inspiració,i lluny del qual s'enyorava
i perdia
els referents.El temperamentlliure
i inddmit que, segurament,va fer exclamar a Lluís Millet, escoltantuna
sardanaseva:<Queés salvatge,aixó>.3
I- oportunitatde fer una ediciócúticade
la sevaproducciópot donar lloc a una
revisióparal.lelad'aquestaconstrucció
quasi mítica del personatge.La perspectivad'uns quantsanysi gn equipd'estudiososdisposata anaral fons,alsmaterialsoriginalsi a tota la documentació
disponible,obrenuna possibilitatrenovadade confirmaro desmentirl'estatde
la oüestió.
entrada.calrecordarque
t!f Carretava rebre lesprimeresnocionsmusicals
del seupare,EsteveGarretai Roig(1850-1914),
un rellotger
nascut a Vilanovai la Celtruquecompaginavaaquestafeinaambla de músic,com
eranormal a l'épocaen aquestofici i en
tantsd'altres:sabaters,
basters,fusters,
espardenyers,
sastres.Perd,a més,va estu,diara l'escolade músicade RamonNovi (1856-1931),
professor
depianoi directorde diversesformacionscoralsque
van tenir part molt activaen la üda musicalde SantFeliude Guíxols.El mestre
Novi va fer debutarcom a üolinista fuli Garretaamb nomésnou anysen el
transcursd'unavetlladamusicali literária que va celebrar-se
el 1884.Probablementva continuaressentalumneseu
durantquatreanys,fins que el 1888el
pare va enviar fuli Garretaa Vilanova.
Allí va formar-secom a rellotgeralhora
que actuavacom a üolinista en una orquestralocal.a
Per aixd no és una especulació
forassenyadapensarque el seuaprenentatge
musicalfou mésampli i desenvolupatdel
que assegura
la idearecurrentdel <temperamentinnat>:Garretatocavael üo-
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1í i el piano, havia format part de I'orquestra del seu pare i havia realitzat
arranjaments per a diversesobres, haüa
estat violinista a I'orquestra Urgellés de
Vilanova i la Geltrú, l'estiu de 1905 haüa viatjat a París, a Múnic i a Bayreuth
--on va assistir a les reconegudes representacionswagnerianes- i, sobretot, havia tingut accésa un amplíssim repertori clássic i contemporani, que arribava a
Sant Feliu gráciesals contacteseuropeus
que propiciava la indústria surera-i que
va interpretar al llarg de molts anys en
sessionsde cambra amb el seu cercle
d'amics ganxons. Els centres de formació musical barcelonins, que en aquells
anys tot just comencaven les seves tasques @agdgiques, ü quedaven lluny. No
per aixd @em concloure que foe un autodidacte, sinó que la ser-aforrnació seguí un camí diferent. més rinculat a la
práctica musical quoddiana i a I'entom
local, un model consoüdat i estéspel territori des de feia décades,molt habirual
i compartit per molts altres músics.
er altra banda, el sobrenom de
<el músic rellotger de Sant Feliu
de Guíxols> funcionava bé en la
mentalitat de l'época i s'ade-

quavaperfectamenta la configuraciódel
personatge.Arabé, l'ofici li resultava
enutjósperquéI'apaftavade la música,
i nomésrealitzavaels encárrecsals quals
no podiadir queno. Quanun clientportava un rellotgeespatllat,sovint s'oblidavade reparar-loo bé la sevamuller
I'enviavaa Barcelona.Segonsparaules
del propi Garreta-recordavaCanutPellicer-, <nosócrellotger.N'he estat,perd
no en sóc.Aquestofici (potserun altre

també) em fa fdstic
perqué em destorba.
[...] Un altredia espresentaun desconegut
ambun rellotgequeno
va. Quan aquellhome
ha passatla porta del
carcer,ja no em recordo d'ell ni del rellotgeo.s
I- estudi rcalitzat en
publicarImpressions
simfóniques ens ha
portat a treballaramb
un nombreimportant
de materialsd'orquestra, tots ells manuscrits,que podenlocalitzar-seen diversosarxius,en abséncia
de la
partiturageneralautdgrafa.S'hanrevisatdi
versosjocs de particel.lesque actualment
estandipositatsa la Bi
bliotecade l'Orfeó Catalá,a la Biblioteca Públicade Girona i tambéa l'arxiu de I'OrquestraSimfdnicade Barcelona i Nacionalde Catalunya.Destacala
presénciaa la Bibliotecade I'Orfeó Catalá d'un documentúnic i molt interessant.Es tracta del manuscritmésantic,
i probablementautdgraf,d'Impressions
simfóniques,perd queno duu aquestti
tol. Contéuna partitura generalambuna
versióprimerencadel que va acabaressentel quart movimentde I'obra, talment
com si estractésd'un exerciciacadémic.
El mésintrigant,tanmateix,ésque en la
part superiordretadel primer full hi aparegui anotat<Sr.Mas i Serracant>,
com
si aquestmanuscrithaguésestatadreqat
a Doménec Mas i Serracant(18661944),sotsdirectorde I'AcaddmiaGranadc desde la sevañmdaciól'anv lgOl

El tópic
més reiterat

en la literatura
dedicadaa
Juli Garreta
li afibueix una
formació gairebé
genial.
i professord'harmonia,contrapunti
composició.És difícil escatirsi el professormai va rebre-lao si lesmodificacions que es van introduir en la versió
definitivaforen observacions
seves.Ara
bé, aquestextremfaria boneslesobservacionsfetesper FrancescCivil (18951990),que explicavaque Garretahavia rebut consellstécnicsde Mas í Serracant.6D'altra banda,restaper aclarir
encaraquinsvan serels contactes,coneixences
o vinculacions
quevanpropiciar que Impressionssimfóniques,primera temptativade l'autor en el camp
orquestral,enllocde donar-sea conéixer
primeramenten l'ámbit gironí en el qual
Garretaja era dmpliamentreconegut,
s'estrenésa Barcelona,en la tercerasérie de concertsde l'<OrquestaFila¡mónica BarcelonesDqueva dirigir fosétassal l e(1876-1932).
Afortunadament,la col'lecció<Mestres gironins>tot just s'haencetati, amb
ella, la publicaciói esrudide tot el corpus garreridpor conrribuir seguramenr
a anar esborrantalgunsdel interrogants
que. com el del títol. fa gairebéun segle que van unis a aquestautor.
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