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principis de I'actual segle, Granallers ja era un planter de musics. Quasi tats ells forma
classiques orquestres que amenitzaven, arreu de la nostra terra, les festes majors
pabletanes, cam tarnbe els sants de barri i altres festeigs populars. Les or questres de Grana
Ilers, estimades per tat Catalunya, eren pels granallerins un matiu d'argull. Realment havien
Una orquestra d'a
estat uns canjunts senors malt especials dintre del man de la musics
en tatal).
de
instrumentistes:
canstava
Is
ben
(11
farmada,
sequents
questes,
Un d irector que tarnbe aj udava els primers vial ins, dos vial ins primers, un vial I segan a
viola, una flauta, que, ames, tacava el ftaut i, des clarinets, dos carnetins a tr ornpetes, un
A

dintre les

ren

,

...

,

fiscarn i

un

cantrabaix de corda.

Ales festes rnes
tarnbe

,

un

impartants

a

voltes s'hi

afegien dos

a

tres vial

ins, dos trornbons, timbales,

violoncel.

Generalment els catalans son gent realista i habil i aixo quedava ben demastrat en la cam
posicio instrumental dels dits canjunts tradicianals. Amb ells, no. salament sh i executaven
ballables sino que, ames, s'hi interpretaven fragments de sarsueles, doperes i fins de musica

sirnfonica, amb
alia de.
Cada

unes

se non e vero
un

transcripcians

senores.

a

voltes,

tan

genials

que be

padien dir

a

I'oir-les

eben trovatto.

daquests conjunts tenia els

seus

admiradars que fins arribaven al

serioses batusses orals

ells,
algunes vegades s'ariginaven,
qressio dels caps de puny a de les estaques. Un sfrnil del que avui
entre

que

Les nostres orquestres

musics, (cam jo he dit
liu d'algunes afeccians

en

no.

degenerant

fanatisme, ja
a

voltes

a

l'a

passa amb certs esports.

sols faren el germ en i la primera escola practice de bans i genials
no. cal repetir), sino que faren el primer ca

diverses ocasions que

musicals que

aspiraven al gaudi de rnusiques rnes selectes i elevades, ja

que d'entre aquests devots n 'hi havien alguns que es desplacaven savint a Barcelona per
mar entre el public d'una opera al Liceu a d'un concert al Palau de la Musica.

D'aquests bans afeccianats sen destacaren uns quants que
poblacio una Associacio de Musica, i es sartiren amb la seva
canstituida la Junta Directiva sequent:

...

-

proposaren crear a la
EI 15 daqost del 1920

es

a

far

nostra
queda
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President:

Escobar

(Don Pepe, l'Administrador de Correus), Vicepresident: Manel Gla
l'Esqlesia Parroquial), Secretari: Joan Lleget (que fou l'anirna de tot),
Tresorer: Teodor Blanchart (fabricant) i Vocals: Jaon Pujol, Francesc Colomer i Isidre Pares.
L'any sequent ocupa el carrec de President D. Magi Angles (el Recaptador comarcal de les
nadell

Josep

(l'Organista

de

Contribucions de I 'Estat).
La labor
vista

d'aquesta Associacio, sota la presidencia del Sr. Angles, mirada amb el punt de
d'avui, fou com un bell somni. Amb aquesta Associacio Granollers poque gaudir de no
,

figures de I'art nacional i estranger, entre elles:
Sextet Granados, Trio Barcelona, Quintet 'Casals. Quartet Renaixement, els cantants Con
cepcio Callao, Merce Plantada, Emili Vendrell i els pianistes Blai Net, Joan Lamote de Gri
tabillssimes

gnon i Tomas

Buxo. els violinistes Eduard Toldra i Francesc Costa, el violoncel·lista Bernar
els guitarristes Miquel Llobet, Sainz de la Maza i Renata
Tarraqo. La Cobia Barcelona amb un concert d'homenatge al nostre Juli Garreta. Tarnbe es
desplaca a Granollers, fent un memorable concert, l'Orquestra Sirnfonica de Madrid.
Dels internacionals hem d'esmentar: el f arnos Quartet Wedling de Stuttgart, el genial pia
nista alemany Emili Sauer, i al cap de brot dels violinistes mundials, els belga Mateu Crick
di

Galvez, I'arpista Rosa Balcells;

boom.

Ames, la

nostra Associacio es

preocupa per a ajudar els joves artistes locals, com ho feu
Ignasi Camps i Joan Coli, i el tenor Josep Pineda.
Mes tard aquesta Associacio, crea I 'Orquestra de Concerts, amb musics locals i alguns de
Barcelona, conjunt que fou dirigit primerament pel concertista de violoncel Bernardi Gal
vez, despres pel Mestre Joan Baptista Lambert i ultirnarnent per Josep Maria Ruera. La dita
orquestra actua durant alguns anys efectuant nombrosos concerts i arriba, amb Bernardi
Galvez (quant el Sr. Angles i la Junta Directiva s'exposaven rnes] a esser quasi, quasi, una or
questra sirnfonica amb la cinquena simfonia de Beethoven, la Rapsodia Hongaresa nurnero 2
amb els violinistes Francese i

de Listz i Scheherazade de

Rimsky Korsakov.
en aquell temps, no s'acabava amb lAssociacio de Mu
sica: EI Casino de Granollers i La Unio Liberal competien en oferir-nos operes i sarsueles.
Ais escenaris granollerins s'hi representaven (entre d'altres) les ope res Aida, Tosca, La Bo
heme, Manon, Madame Buterflv, La favorita, La Lucia, Faust, Lohengrin, Rigoletto i la
Princesa Marguerida del nostre Pahissa. Si em proposes esmentar les sarsueles no sabrra com
cornencar i acabar, de tantes com a aqu i se'n representaren, i, en quant a artistes I irics tin
gueren els rnes famosos del moment: Barrientos, Callao, Hipolit Lazaro, Fleta, Vendrell,
Marc Redondo
EI curios del cas es que la part de I'acompanyament musical era interpre
tad a pels musics de les orquestres locals amb laddicio de musics barcelonins. I ara que he
parlat de rnusica de teatre haig de recordar a dos compositors granollerins que triomfaven
a Madrid i a Barcelona: I'insigne Mestre Benet Morato, i I'intuitiu Jaume
Uva, mentre que
per tota Espanya i les Ameriques s'aplaudia al nostre tenor Josep Pineda, el suplent rnes
L'activitat musical de

Granollers,

...

valorat del sublim Emili Vendrell.
Tarnbe hem de fer ressaltar les

vingudes a Granollers de la Banda Municipal de Barcelona,
pel Mestre Joan Lamote de Grignon, i de I 'Orquestr a Pau Casals amb son fundador
i director, que es quant a la nostra poblacio se 'l festeja pUblicament i es dona el seu nom a
una placa:
Granollers vessava, pels quatre cantons, de rnusica, inclus hi
Placa Pau Casals

,!
,

'dir iqida

...

havien dos orfeons i dos

cors

claverians

..

,

Granollers cornptava, IIavors, (el 1930) amb un
Mentrestant, a I 'acoll idora casa del Sr. Magi
por tancia

pel

nostre esdevenidor

cens

de 11.800 habitants.

Angles

s'h i estava trarnant

quelcom d'im

musical: All i hi acudien els Mestres Aureli
-

Font,

Marian
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Bataller, Josep Maria Ruera, i els membres de Junta de l'Associaci6 de Musics. i
despres
d'oir unes quantes musiqueries al piano iamb la bonica veu de la
Sra. Angles, es cornenca

perfilar la creacio ala nostra ciutat, d'una Escola Municipal de Musica.
es podia tirar endavant sino es
comptava amb l'aquiescencia del nostre Ajuntament, i
no costa gens de convencer tres
regidors de la nostra Corporaci6 Municipal: l'Amadeu Barba
ny i Pons, en Francese Sala i Torras i en Josep Parera, els quais s'entusiasmaren amb la
idea;
per o aquests, primer, volgueren assegurar-se, entrevistant-se sovint amb el Mestre Joan B.
Lambert, Director de l'Acadernia de Musica i de la Banda de la Casa de Caritat de Barcelona
va a

,

No

i aquest,

un

cop ben

assabentat,

els anima

tirar el

projecte endavant.
1927,
Torras, el regidor del nos
tre Ajuntament, Francesc Sala i
Torras, proposa formar una Junta gestora amb dos regidors,
el President de l'Associaci6 de Musics Sr. Magi Angles i els mestres
Bataller, Font i Ruera.
Intervingueren els regidors Joan Barbany i Josep Parera adherint-se a la pro posta iamb
I 'esperanca que en sort is una Banda municipal. S'acor da,
per fi formar I 'esmentada comissio
i s'aconsegu I que en el Pressupost del 1928 constes una
apor tacio per a la futura Escola de
De

fet,

a

el dia 17 de novembre del

essent Alcalde D. Pauli

,

,

Musics.
Molt aviat

gestionaren les oposicions per a cobrir les places de Professor de Solfeig- Teo
aquestes oposicions es celebraren, en audiencia publica, al Salo d'Actes del
nostre Casino el dia 22 de Marc de 1928. EI tribunal estava format
pels Mestres Joan B. Lam
bert, Dornenec Mas i Serracant, director de l'Acadernia Marshall de
i el notable
ria i

organista fill
gar les dites

es

i

Piano,

de Granollers Mossen

places

a

Barcelona,
Josep Colomer. Aquest jurat acorda, per unaminitat

Josep Maria Ruera

i

Aureli Font

a

ator

...

de posar en funcionament l'Escola de
a on?
Per ultirn
Musica, rnes
solucio que si be no era gaire Iluida al menys fou practica. Ens entaforaren en
dues aules de les Escoles Graduades Pereanton on
per seients del nostre alumnat no disposa
ven d'altres coses
que d'aquelles taules-pupitre, i aquells que eren d'estatura
al

S'havia, despres,

s'acudf

ta

a

havien de fer divertides flexions per

pianos Izabal (que
les

...

classes,

..

una

en

enacara

curset

avui dia

preparatori ja

ens

a

fan

encabir-s'hi.
un

mitjanament
S'adquiriren, prompte, dos flamants

bon servei). EI dia 2 d'abril del 1928 s'obriren

que havia de dur ar' fins ales vacances de

tricularen 50 alumnes. Eis preus de les
Piano: 3 ptes mensuals.

matr

icules

eren

els

juliol,

i s'hi

ma

sequents: Solfeig- Teoria: 2 ptes

Pel setembre del 1928

es feren noves oposicions
per a cobrir la placa de Clarinet-Saxof6,
qual tenia, ames, d'ocupar-se, rnornentaniament de la d'Auxiliar de Sol
feig-Teoria. S'atorqa, per unanimitat, a Joaquim Pia i Martinez.
A cornencarnents de I'any 1929, el Patron at de I'escola
rnostra molta activitat: es dedica
a la
reorganitzaci6 del funcionament escolar i es procedf a entrevistar-se amb el Mestre Joan

el

guanyador

de la

�

B. Lambert per
E: dia 4 de

a

poder

crear una

Banda.

juliol del 1929, s'efectuaren

nal estava format

els

primers exarnens de

la nostra Escola. EI tribu

pels Mestres Joan B. Lambert i Bernardi Galvez, junt amb els Srs. Angles,

Cid i Sala, de la Junta del Patronat, i els professors de
l'Escola, Ruera, Font i Pia. En repre
sentaci6 de l'Ajuntament el Tinent d'Alcalde Josep Creus.
Dels 78 matriculats se n'eximanaren 39 (38 de Solfeig i 1 de Piano). Es concediren les no
tes

sequents: 3 Matricules dHonor 10
Pel setembre del mateix any (1929)
,

fessor de Viol i, que quanva,
poe rnes

tard,

les de

Godo i Tomas, i

a

en

Excel-lents,
es

feren

21

noves

Notables,

5

Aprovats

oposicions per

renyid issimes oposicions,

en

a

i cap suspenso

cobrir la

placa de Pro
despr es, un

Joan Coil i Gi li, i

professors d'instruments alts

Angel

i baixos de metall que es concediren a Joan
Vifiolas i Ridorsa. S'ha de fer notar que tots els professors de la nos-
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prorrogables,

tra Escola foren nomenats per dos anys

a

l'Ajuntament.

voluntat de

la placa de Director interf de la
Per a acabar d'arrodonir la cosa, satorqa, a finals del 1929,
Lambert i Caminal, amb l'obligaci6 d'efectuar
nostra Escola al competent Mestre Joan B.
nomenat sots-director de l'Escola en Josep
dues visites mensuals a la mateixa. Tarnbe queda
l'Escola Municipal de Musics que es
tenfem
Aixi en cornencar I'any 1930, ja
Maria Ruera
Mestre Lambert, ens lliurarern a la feina
I tots els professors, sota el guiatge del
desitjava
n'estant gaire assabentats, de qui
Per a donar una idea, a aquells que no
pi ens d'il-lusions
"Diccionario
del
Enciclopedico de la Musics"
era el nostre Director, citare alguns fragments
...

...

...

de la Central Catalana de Publ icaciones (E.P .S.A.)
naci6 en Barcelona,
"Juan Bautista Lambert Caminal. Compositor, pedagogo y director,
la Academia y del Orfe6n de la
de
Director
en
1945
misma
en
la
ciudad,
en 1884, muri6
maes
Banda de Mossos de Esquadra (1928),
Casa Provincial de Caridad de Barcelona, y de la
el cargo de
1905
Desde
desernpefio
Padres
Escolapios
tro de capilla de la Iglesia de los
Cata
Tuvo a su cargo la direcci6n del Teatro Urico
Maestro Director del Teatro Principal.
Escuela Municipal de Musica de
la
Director
de
Barcelona
asirnisrno,
lan en el Tivoli de
Fue,
Musicales Lambert
Censor de Musics Sagrada del Obispado, director de Estudios
Granollers
de Musics de
Escuela
la
de
Municipal
hasta su muerte)
y ultirnarnente, Director (desde 1940,
entre ellos, el Nacio
nacionales
extranjeros,
en
concursos
y
Obtuvo 108 premios
Barcelona
veces la Flor Natural (1905,1911 y 1921).Sus
nal "Felipe Pedrel!" (1934), adernas de tres
Socio de Mer ito de varias Academias, adernas de
rner itos contr ardos Ie valieron ser nombrado
Alfonso de Borb6n, Falla, Otafio
los entusiastas elogios de altas personalidades como Pio X,
Ultimamente es
extraordinaria
vaha
de
una
es
Como compositor,
Lambert,
Gilson, etc
el metodo graduado de solfeo
Maestros
Alfonso
Zamacois,
los
colaboraci6n
de
y
cribi6 en
...

...

...

..

...

...

...

,

...

...

LAZ, de texto
de Espana

la Escuela Municipal de Musics de Barcelona y

en

en otros

centros musicales

"

...

Moltes altres

podrfem afegir-hi pero

coses

tor de la musics del fam6s Himne del Pilar de

d issirn

aragonesos, tant, com

tots
se

recordant la nostra

anar

en un

bell

disputa
pels

tressor

catalans.
eren
...

flors i violes,

L'any 1931,

pero

havent

Pa
Alcalde, Sr. Esteve Camillo, rnotiva un canvi absolut al
Font
Gilbert
Sr.
Cessa el Sr. Angles de President i ocupa aquest lIoc, fins al 1936, el

Ribalta,

era

que

nou

Vocal del

nostre

Ens traslladarem des de les Escoles
poc s'hi

hostatjava la

sa

Granollers

era

com

La nostra

Pereanton,

sernbla aquell pis
per que

I'alurnnat i els professors dos

.va ella

Patronat.L'Escola

un

en

angels

rebe, altra vegada, un nou impuls,
Porxada, al pis on fins ara fa

de la

la

Placa
Uni6, i, de moment,

a

Societat Coral Amics de la

molt vella,
Conserge, mes ben dit, dos,
ens

en

bona fe incorruptible

una

sola: Lambert es I'au

com un

Escola d'aquell temps. No tot

Patronat i professors, amb

actuavern,

devila i

No

una

per Lambert

Aquest original i vigor6s himne, es estimat
el popular Virolai a la Verge de Montserrat pels

proclamat la Republica, el

tronat.

a·

Saragossa, guanyat

nacional.

concurs

Em piau

deixeu-me relatar-ne

palau. Ames la

nostra

Benet Far res i Calzada i la
de

bondat,

com

ho

eren

amb tot i l'esser

una ca

Escola ben prompte tinque
seva

esposa

Agnes foren

per

coneixien.
per tots els que els

de
filla d'innocenci Rodriguez que fou el fidel comandant de la Creu Roja

be sap el

nostre

Escola, Ilavors,

no

membre numerari Ferran Salamero.
cap conservatori oficial

depenia de

pero,

sota la

del Mestre Lambert, tots sabem com proqressavern, professors i alumnes,
conservatoris
caci6 musicals. Eis Ilibres de text eren els corrents dels nostres
en

savia direcci6

instrucci6 i edu

oficials,

per o, a

centres musicals estrangers. La nos
certs nivells, hi adaptavern metodes dels rnes prestigiosos
moviment
era
un
perpetu, ja que mai no sen sap
tenia
no
limit,
tra assignatura de Solfeig

lectures
pr ou, amb

a

primera vista, analisi

de

partitures vocals i instrumentals, interpretaci6,
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rtica
No n'hi havia pr ou amb tot
aixo: cada quinze dies, pels
dels nostres alumnes
acudien, il·lusionats, a Barcelona
cr

...

diumenges,

dotzena

una

(pagant el nostre Ajuntament) per a
oir el corresponent concert al Palau de
la Musica 0 ['opera al Liceu.
EI nostre alumnat es sentia dintre la
nostra Escola com en la seva
propia casa. No hi havien
les presses d'ara.
S'organitzaven, sovint, festetes i concerts, i quan arribava la nostra festa
gran, la de Santa Cecilia, ames d'un solemne ofici
cantat a la nostra
Esqlesia parroquial, i
d'una esplendida repartici6 de
prernis, presidides per les nostres autoritats
municipals, els a
lumnes

celebraven, junt

amb els

vertit partit de futbol al
sempre

Camp

professors,

del

regalava algun admirador de la

ens

un

Granollers

alegre i cordial dinar 0 sopar i, tam be, un di
I 'equip guanyador s'emportava la
Copa que

on

nostra

Tot aixo

Escola.

dura, aproximadament, mitia dotzena d'anys.
Despres, com tots sabern, el nostre
pais es veie submergit en una cruent guerra
civil, i la nostra Escola tambe en paqa les conse
EI mes de juny del 1936, la Cornissio de
quencies
Govern del nostre Ajuntament suprim
I,
per assistir- hi pocs
alumnes, les classes de Clarinet, Trompeta i Trornbo.
Segons consta a
l'exposici6 del dit acord, l'Ajuntament no es creia
obligat a mantenir aquestes places indefi
...

nitivament ja que tots els professors de I 'Escola de
Musics foren nomenats per dos
anys pro
rrogables. No obstant, les classes de Solfeiq, Piano i Viol
{continuaren regularment uns anys
un
altre
mes, pero
acord de l'Ajuntament del 18 de
Febrer del 1939, ens fou com I'esclat
d'una bomba. Aquest acord esta redactat aixi:
"Teniendo
los gastos

Comercio,

en cuenta

la

gravisima situacion del Ayuntamiento que
exige la reduccion de
indispensable, suspender el funcionamiento de las escuelas de

10 estrictamente
de Trabajo y de

a

Musica,

y en consecuencia declarar cesantes por mientras
dure la
los profesores D. Pedro
Falqas, D. Agustin Palau, Jose Capa
font, Juan Canals, Evelio Torrent, Domingo
Boet, Juan Orri, Juan B. Lambert, Jose Maria
Ruera, Aurelio Font y Juan Coil".
Dos mesos rnes tard a la sessio del 19
d'abril el regidor Jaume Arnau
pregunta si s'ha de
desllogar I'edifici on hi havia l'Escola de Musica En Joan
demana que es faci un
Barbany
estudi per saber si s'ha de
desllogar, 0 es pot tornar a obrir, ja que ell te entes que el cost

suspension de dichos centros,

real

per

a

l'Ajuntament

la possibilitat de fer

un

seria

a

insignificant. L'Alcalde (Josep Serra) proposa

Patronat de tal

manera que

l'Escola

costes ni cinc

no

a

que sestudii'

l'Ajuntament.

EI 21 de setembre (som al
1939) s'acorda I'obertura de lEscola
Municipal de Musica si el
professorat esta conforme a cobrar pel seu
compte les matrlcules i
el
pagar

Sessi6 del 29 de setembre del mateix
any;
Subvenci6 de 75 ptes. rnensuals als
tament el dret de concedir

beques

Iloguer.

professors de l'Escola Muni.cipal de Musics tenint
al 10 per cent dels alumnes matriculats.

l'Ajun

Sessio del 9 de novembre del 1939:

S'acorda comprar

una bandera nacional
per l'Escola
Sessio de I'll de juliol del 1940:

Municipal

S'acorda imprimir un programa d'una festa
projectada
pr oposta del Sr. Joan Barbanv.
Pel que

es

nota

1940, l'Ajuntament
mal

les

coses es van

rep

un

escrit

de Musics.

per I 'Escola

de Musics

a

posant rnes be. De totes maneres el 26 de setembre
del

signat pels Srs. Ruera, Font i Coil perque s'acordi el

funcionament de l'Escola Municipal de Musics.

Relacio dels alumnes inscrits els primers rnesos de
I'any 1940:
Solfeig a 4 ptes mensuals, 19 de Piano a 6 ptes.

65 de
sua

Municipal

Is, 2 matrlcules qratuites de Solfeig i 2 de Piano.

mensuals,

EI Mestre Joan B. Lambert fou
nomenat Director de I 'Escola
-

13 de Viol I

Municipal

a

6 ptes.

nor

men

de Musics de Bar-
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que rnor I aprofitarern, moralment i artlsticament,
dels seus consells, ja que oficialment no podia exercir, alhora, els dos carrecs.
la placa de
Un cop mort el Mestre Lambert el 1945 sem concedl pel nostre Ajuntament
mu
Director de la nostra Escola Municipal de Musica, carr ec que Deu i les nostres autoritats

celona el 1940 i de Ilavors fins el 1945

nicipals

en

m'han conservat fins ara.

Tornant

xic enrera,

un

a

la sessio de l'Ajuntament del 27 de Juliol del 1944 el Sr. Ramon

Valls i Fortich cementa que durant els ultirns exarnens de l'Escola de Musics el Mestre Lam
bert Ii

va

suggerir

que fora convenient la creaci6 dun

nou

Patron at, tal

havia existit

com

Fontdevila,
bans. EI Sr. Valls proposa que el formin els Srs. Antoni Jane,
I
Josep Terrades, Enric Puchades i Pere Mogas. S'acorda la proposta.
Gilbert

a

Mo

Josep

ins,

Aquesta proposta del Sr Valls

va

tenir la virtut

d'assegurar, altra vegada, els fonaments

morals de la nostra Escola.
Ja seria, aix
en

i,

poe rnes diffcil de trobar-nos

un

el quinquenni

1940-45,

temps ha minorat el

seu

el

en

qual tinc interes, avui,

situacions
en

com

les que experimentarern
en tot i que el pas del

relatar-ne una,

dramatisme.
dient

que
Aquf va: Mentre estavern donant classe varern rebre un avis de l'Ajuntament
mili
veien obligats a consentir que I'edifici de I'Escola de Musics es converteixi en oficines
de la tropa hostatjada en la nostra ciutat.
el
demanat
aixf
ho
havia
cap
tars, ja que

es

Resultat: Escola tancada i boca closa.
Aixo dura

uns

quants

mesos.

Les nostres aules

van

tornar a

quedar

desmilitaritzades iamb

tota satisfaccio reeprenquerern la nostra labor pedaqoqica
nostre quarter. Aquest cop
Passaren uns mesos rnes, i vinque altra vegada un cos militar al
un sergent anunciant que I'enderna rna
no fou un avis municipal, sino que ens cornpareque
Em vaig valer
teniente-coronel
teix es personalitzaria al nostre local, per a revisar-Io, el
de l'Escola
cada
un
dels·
tres
d'un ardit, i que la Historia em perdoni!!
pianos
l.'enderna,
...

...

...

era tocat

sorollosament per tres filles

meves

que, fora

duna, les altres

no sa

de rnusica. En cornpareixer el tinent-coronel i sentir aquell terrabastall

bien ni

es va

una nota

adrscar

a

una

Ii contests alia que havia de

dient-li que feien alii. La nena, que sabia la llico,
contestar-li: "Que eren de families pobres, i no tenint piano a casa havien d'estudiar aqui"
Les oficines s'obriren en un altre
Aquell cap militar havia d'esser una bona persona

de les

nenes

...

...

Iloc

...

Tornant al

cam

I normal de I 'Escola,

partir de I 'any 1944, varern

a

anar

treballant

sense

temps la baixa

aquell
professors ens enten (ern perfectament. Tinqueren
la Banda Municipal de Burriana
professor Joaquim Pia, que ens deixa per a anar a dirigir
lIoc primer ens valquerern de Josep
(Alacant) poblacio de la qual era fill. Per a ocupar el seu
activitats musicals a Bar
Maria Vilar o pero fou per poe temps, ja que ana a exercir les seves
de qui ens gaudirem dels
Felicia
Maresma
celona; per tal d'omplir aquesta vacant es nornena
de
deixa
motius
salut.
ens
fins
per
seus serveis forca temps
que
ho
Mentrestant entra de President del nostre Patronat el Sr. Nicolau Clotet i Marques que
en

ensurts. Patronat i

del

,

alguns anys fins a la seva mort.
Despres d'ell ocupa aquesta presidencia

fou

Frederic Riera i

Capella

que,

a

rnes,

era

el Presi

Frederic Riera adonant-se que els
dent del Sindicat Musical de Granollers i Comarca. EI Sr.
en la nostra Escola tots els curses. no assai ien
havent
no
aprovat
nostres alumnes,
obstant,
es posa d'acord amb
obtenir el titol oficial per a exercir sindicalment la professio musical,
la
nostra Escola poques
l'Alcalde Carles Font i el Conseller de Cultura Pere Viaplana perque
de
Barcelona. Es feren
Liceu
Musics
del
formar com a Filial del Conservatori Superior de
Permanent va
del
1954
Cornissio
la
Municipal
novembre
tram its oportuns, i el dia 11 de
-
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fer public: "S'ha rebut
na

una

carta de la Junta Directiva del

comunicant haver adrnes l'Escola

ra, per les

bases de les filials sempre
questes condicions no es complissin

Municipal
que
es

temps".
EI

de Musica

l'Ajuntament

Conservatori del Liceu de Barcelo
com a

filial, regint-

se,

partir d'a

a

comprometi a acceptar les. Si a
podria retirar aquesta gratificaci6 amb un any de
es

-

curs escolar 1954
55 ja es treballa amb materials
pedagogics del Conservatori del Li
Pel juliol del 1955 s'efectuaren els exarnens de fi de
curs, i els jurats del Liceu prou que
s'adonaren de I'ensenyament que fins IIavors s'havia fet a la nostra
Escola, ja que el resultat
de les notes daquests exarnens fou el
de, sobre 131 matriculats: 106 excel,
23
-

ceu.

lents,

1 aprovat, 1

notables,

presentat i cap suspenso
AI curs sequent el President de la Junta del Conservatori
del Liceu D. Joan Altisent i Cear
di va institu ir a la nostra Escola el "Pr erni
Joan Altisent", premi que encara avui dia es con
cedeix i que despres de la mort del
donador, el fill D. Antoni ha anat augmentant
no

pecunia

riament.

No podem passar de IIarg el nostre canvi de
domicili, fet el
traslladarern a la Casa de Cultura de la Fundaci6 Pere
ocupem i

estar iern amb molt de gust i s'acabessin

on

jectades.
Despres

de la mort de Frederic

Pere Molins i
Son tants

entusiasme,

Canudes, carrec

Riera,

en

curs'

Maspons

1959-60. De la Placa

ens

i Camarasa IIoc que avui dia

d'efectuar les millores ultirnarnent pro

1973, tinquerern

per President del Patronat en

ocupa fins el juny del 1980 en que rnorr.
aquells que des de l'Ajuntament 0 dintre del Patronat, han
col·laborat, amb fe i
que

la nostra Escola que em faria pesat en
aquesta ocasio a nomenar-Ios tots.
destacar d'entre aquests la familia Molins-Canudes
que des de I'any 1944
sense fallar, sempre hem
tingut i encara tenim, avui, un representant. Tarnbe es mereix una
mencio especial en Jaume Vernet i Batet
que des de fa 25 anys es membre del Patronat. AI
tres benefactors, tarnbe, son els
germans Ricard i Jordi Saur{ amb 20 anys de dedicaci6 com
a membres del mateix Patronat.
per

Em piau pero

,

A fer ressaltar la tundacio per Joan Ventura i

deric Riera i
no

Vernet,

de la Beca

A aquesta Ponencia no se .li entreveuen traces
dacabar-se
volent abusar de la bondat dels
que m'escolten,

I'ombra de la nostra
tarnbe hi han nascut

Joventuts Musicals

Granollers

anyal

en

Capella.
hi ha moltes

permetin-me

memoria de Fre
coses a

dir

perc

que faci constar que sota

Escola, ames dels innombrables musics que aquf iniciaren IIurs
estudis,
una Orquestra de
Corda, un Orfe6 Femen{ de 90 veus, i l'agrupaci6 de

que tant ha

col-taborat i collabora per

l'expansio

de la bona musica

a

...

Que es pot dir de la nostra Escola en
aquests moments que som?
Em piau manifestar que el nostre actual
Ajuntament es preocupa amb presistencia incan
sable per la vitalitat d'ella. Ara tenim
uns Estatuts i
un
Reglament interior, ja aprovats, i
amb ells la nostra Escola te una personalitat
idica i una
..

"

jur

dels

seus

ordenacio

fins.

L'actual Patronat esta constituit per:
President: L'Exm. Sr. Alcalde de
l'Ajuntament de

d'Alcalde, President

de la Comissi6

d'Ensenyament

desenvolupament

Granollers, Vice-president:
0

Secretari: EI Secretari de l'Ajuntament de Granollers
EI Director de

per el

Regidor
0

de la Comissi6

el funcionari

en

EI Tinent

qui delegui,
qui delegui; Vocals:
en

l'Escola, el Tresorer, un assessor coordinador, un Music de la Ciutat, un antic
l'Escola, un membre de la Comissio d'Ensenyament de
l'Ajuntament, un profe
I'Escola. un pare d'alumne, un membre honorific.

alumne de
ssor

de

-
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EI Claustre de Professors esta

integrat

per:

Gre
Solfeig i Harmonia, Josep Maria Roger-Piano,
i Conjunt
Bernial-Solfeig
i
Pelegrl
Piano,
gori Silvestre-Solfeig Piano, Josepa Ninou-Solfeig
travessera i Secre
Vocal, Rita Segarra-Solfeig, Elles Rodriguez-Violl, Claudi Arimany-Flauta
Maria Ruera-Director i Professor de

Josep

i

taria de les nostres oficines: Montserrat Rof.

jo de dedicar,

Hauria

ara

i sempre,

un

impressionant record als mai

Aureli Font i Joan Coil que m'acompanvaren
vida

el

en

transcurs

profunda estima

una

Entrare,
fons per

ar a,

exemplar ciutadania

la part tercera i ultima

a

...

d'aquesta Ponencia

...

i perdonin-me que

tiri

em

a

expressar els meus pensaments:

a

Primer de tot: No
tatals

de I'historial de la nostra
per Ilurs serveis i

prou estimats mestres

fidelment, fins els ultirns moments de la seva
Escola. I Granollers els deura, perpetuarnent

d'aquf

veig

tan

utils i indispensables,

molta gent creu, els conservatoris es

com

ni d'enlloc del m6n.

L'ensenyament musical ha experimentat,

perades. Arreu es
ments pedagogics.

van

en

el que

va

de

segle,

transformacions ines

unes

creant academies i centres escolars a base dels

rnes

recents descobri

Municipal de Musics ja hem cornencat a instituir nous sistemes educa
for mar part del nostre claustre de professors gent jove instru ida en les ulti
mes practiques, agradables i comprensibles per I 'alumnat.

A la nostra Escola
tius. Han entrat
mes

es veuen precisats
La majoria dels conservatoris estatals, i no per culpa de Ilurs professors,
unes
anular-Io
formidables,
despeses
diflcil
exigiria
un
Ilast
molt
ja
que
d'abolir,
aguantar

a

i

disciplines,

a

I'haver, potser, de privar--se de respectables professors.
EI rnes trist de tot aixo, es que no podem prescindir

no

'aquests

conservator is

estatals

com

Qui mana
Mana.
pots prescindir d'un govern amb el qual no estas conforme.
van corrvertint-se en simple pa
conservatoris
oficials
dels
gradualment
academics
EI t itols
els notaris, acreditin tenir acabats Ilurs estudis
els
els
Molt be
...

enginyers,
que
metges,
un
esser
un perill ala societat, pero un music, un pintor, rnes ben dit,
podrien
ja
que
oficial,
notes
acaderniques.
artista, no entusiasrnara mai els publics mostrant les seves
Avui dia es van discutint en reunions i congressos de pedagogia musical: L'Ensenyament
peram.

en

els

Musica
...

...

en el Batxillerat, La
Conservatoris, La Musics en l'Educaci6 General Basica, La Musica
la Musics fora de l'arnbit escolar
en la Universitat, La formaci6 oficial del professorat,

i ames: els Conservatoris estatals i

oficials, els Conservatoris

no

estatals de grau elemental

Quina complicaci6!!
EI "Llibre Blanc del Servei de la Musics" de la

soluciona

Generalitat, molt bonic i interessant,

no ens

res.

centres escolars a
algunes importants poblacions, es van creant academies i
escoles
sueques i japo
base dels sistemes pedagogics de Dalcroze, Kodalv, Bartok, Hindemit,
no obren
vida
d'intensa
musical,
Tots
aquests senyals
neses, i les del Monestir de Montserrat.

Apart daixo

en

les ales del nostre pensament i els
Davant

an

he Is del nostre cor?

d'aquestes prespectives, que hem de fer

No es que

ens

haqirn adormit: Ja

en

nosaltres?

per escrit al "Ministerio de Educaci6n y Ciencia" amb

lie i per

mi, suplicant si podia la

Llobet, ens adrecarern
petici6 signada pel mateix Sr Bat

temps de I 'alcaldia de Francesc

nostra Escola

una

esser classificada

com a

Conservatori Elemen

Iaconica dient-nos
tal,o be que haviem de fer per tal d'aconseguir-ho. La resposta fou molt
la
no cornpti amb una poblaci6 de 150.000 habitants "no ha lugar
Granollers
fins
que
que

petici6n".
Uns anys

despres, Ricard Sauri i Joaquim Valls
-

en

representaci6 del

nostre

Patronat, visita-
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el Mestre Joaquim Zamacois, Ilavors "Delegado Permanente del Estado en el Conservato
Superior de Musica de Barcelona". Li exposaren la situacio de la nostra Escola i quins
camins podr Iern emprendre per assolir-nos en Conservatori Elemental. No hi havia res a fer.
ren

rio

Eis senyors de Madrid

no

volen donar-nos la solucio

...

No

ens

toea

res

mes que pagar

..

i

callar.
Ara fa

any el Conseller

un

d'Ensenyament

Municipi, Josep Oriol Montana,

del nostre

Ricard Sauri i jo ens desplacarern al Conservatori de Musica de Vic on for em atentament
atesos. Ens exposaren com podr iern esser filials, com ells, de l'Escola Municipal de Musica de
,

Barcelona i

feren

ens

un

detallat dels avantatges que havien

examen

amb la

aconseguit

seva

decisio.
I

ara

fa escassament dues setmanes, es
"Sant Esteve" del Conservatori

presents

femenina

Tarragona).

Fou per mi

pretant obres

antigues

descobriment musical

un

i

i inclus

conternporanies.

la nostra

a

Professional de

Esqlesia Parroquial

Vilaseca i Salou

rner avellos:

Quaranta

gregorianes

amb

una

veus

la coral

(prov (ncia de

femenines inter

pulcritud

mini de la tecnica i de

i

un

clar do

Tot aixo es
l'expressio, traduits en un permanent equilibri sonor
fruit de la pedagogia i de la disciplina del dit Conservatori. Aquesta Coral, una de les sis que
han sorgit de I'al-Iudida institucio docent, ha assolit importants exits, distincions i primers
premis tant al nostre pais, com a Franca, Belqica, ltalia, Republica Federal Alemanya, Mexic,
...

una gira per als Estats Units i altra cop a Mexic., EI Conservatori Professio
Salou, que no es estatal, te 7 professors i 5 auxiliars, i depen d'un pressupost
de 4 milions de pessetes de l'Ajuntament a rnes de tres milions de la Diputacio i altres enti

i aviat efectuara
nal de Vilaseca i

tats. EI nurnero d'alumnes
per

un examen

Aix I

es

fan les

I tornant
encara,

una

a

no

pot passar dels

i

150,

encara

per

a

esser acceptats han de passar

previ
coses

parlar

ben fetes.

de la nostra Escola

sols haig d'afegir que actualment ella es,
Superior de Musica del Liceu de Barcelona, i en
preparant-nos pels examens de fi de curs actual. En aquest mo

Municipal

de les filials del Conservatori

aquests dies que

som

estem

..

ja hauria de fer punt final a aquesta ponencia, pero si fins ara he procurat esser real is
ta i sincer en la meva explanacio tarnbe no puc ocultar un fet que segurament sera una sor
res a per a la majoria de vostes, Eis fets son cr onica
Jo Josep Maria Ruera i Pinart, al Ilindar
dels meus 82 anys i per poderosos motius de salut (perill d'un segon infart de miocardi) m'he
vist forcosarnent obligat a presentar oralment al Patronat, la meva renuncia de Director de la
nostra Escola Municipal de Musica, tot demanant, pero que se'm conservin les places de Pro
fessor dels cursos superiors de _Solfeig i els dAcustica i d'Harmonia. No hem consta que el
Patron at hagi resolt encara aquest cas pero prego, que ho faci com rnes aviat millor tant per
al meu be perticular com pel de la meva estimada Escola Municipal de Musica,
ment

...

,

...

,

,

-
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