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El dÍLi 13 de ycner a la nil.
iimb lii Calcdral de Giroiiii plena
de gom a yom. vaig assislir a un
concerl excepcional. Sota el
palrocini de la Gcnei'alitat i la
Dipulació. amb la coMaboració
del Capítol de la Catedral, uns
ccnlenai's de persones vaní teñir
ocasió d'escoltai" en vlu música
del Renaixement, interpretada
per la Capella Reial de
Caialunya sota la direcció de
Jordi Savall. Aquesl magnífic
conjunt vocal-instrumental, que
compta amb rcproduccions
d'instruments propis de Tépoca,
va ler reviurc en Tadient niarc
gotic de la nostra seu obi'c.s de
composilors del segle XVI: dues
«ensaladas» del caíala Maten
Flecha «El Vell»—bom
"anomenava així per dislingir-lo
del seu nebol del mateix
nom^. i «La Trulla», del
valencia Bertomeu
Carceres.
Deixant banda
'esplendida interpretació
coral, racompanyamenl
instrumental —a cura
d"autcntics virtuosos—,
va contribuir
notablement a posar el
repertori a l'abast del
gran públic. donant al
concert una amenitat i
varielat difícils
d'aconseguir en les
audicions de polilbnia
renaixentista
exclusivament vocal. En
aqucst scntit. les
transcripcions instrumentáis
son un encert de Jordi Savall.
¡a que cls compositnrs. en
aquella época, només escrivien
les parts vocals i cada mestre de
cLLpella les duplicava segons el
registre mes aguí o mes grcu de
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les vcus, amb els instiiimenls de
corda i de vcnt deis qnals
disposava, Aquesta incipicnt
practica orquestral va ser
prccisanient un factor que va
afavorir la construcció
d"insirunients de la maleixa
mena en dilercnts mides, aples
per ptíder reforcar aixf totes les
veus. El tibie i la tenora de la
eobla de sardanes no son mes
que descendents perleccionats
de les antigües xeremies. que
doblaven respectivament les
corrcsponcnts veus fcmenines i
niasculines del cor.
Pero, en el Ilibret amb notes
al programa que il-lustrava el
concert, hi vaig trobar a mancar
una rcferi^ncia local que ben
segur hauria contribuTl a fer
l'audicit) encara mes suggestiva
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per ais oients: si en aquells
moments podíem gaudirde les
«Ensaladas» de Malcu Flecha
era gracies al rarfssim excmplar,
imprcs a Praga l'any 1582.
salval peí composiior, organista i
bibliofil musical gii'oní Joan
Can-eras i Dagas, el qual, a mes,
va ser mcslrc de capclla de la
Catedral a mitjan seglc passat.
La seva rica col-leeció
d'incunahles i manuscrils era de
les mes importants d'Europa,
!"any 1892 va ser adquirida per
la Dipulaeió de Barcelona en
¡"avinentesa de cclebrar-.se a
Viena una exposieió universal
sobre el lema. Després d'uns
anys sense catalogar, quan es va
ci'car la Biblioteca de Catalunya
de rinstitiil d'Estudis Catalans.
la eoMecció Carreras i Dagas va
conslitiiir el fons basic de la
scva secció de niúsica. Es una de
tantes fructíferes realilzacions
que el nostre pai's deu al painci

Ohni del sei^le
XVI pi-ofí'ck'iit
de la seva
col- lecció,
iiilL'/pn'iüíla
n'cenimfiií
(I la Catedral
de Giroiia
per la

CcipelUí Reial
de Cataluiiva.

Enrié Prat de la Riba, arlílcx de
la Mancüniunilat. tírganisnic
dotat per la Munarquia d'una
certa autonomía administraliva
que, dinlre les limilades
alribucions va ser com un migral
avan^ de la reslauració, un parell
de decades mes tard, de la
histórica Generalitat.
L'eminent musicoleg Felip
Pedrcll. en el dictamen pericial
que li va encomanar la Dipuiació
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de Barcelona l'any 1890 com a
traniil previ a la compra de la
col-lccció, deia icxtualment; «Es
la historia musical,
singularmente del Principado
calalán. olvidada
lastimosamente, que pasa por
delante de los ojos asombrados.

ai contemplaren centenares de
obras inéditas los gloriosos
precedentes de individualidades
poco menos que desconocidas»,
Quan. a principi de seglc,
rOrfeó Cátala va construir el
Palau de la Miisica Catalana, va

destacar en uns medallons de
cerámica voliats d'una corona
de llorer els noms de Vila,
Brudicu i Flecha, els tres
polifonisies calalans del seglc
XVI coneguls a través de la
coMeceió Carreras i Dagas.
Després d'uns anys passats a
Franca, en va retornar pie de
prestigi i pels scus merils va ser
noinenat Caballero de la Real y
Distinguida Orden de Carlos III.
Els daiTers vint anys els va
passar exercint a la capital del
Baix Emporda, un va morir
Tany 1900. La cobla la Principal
de la Bisbal, fundada dotze anys
abans per deixebles seus, es una
conseqiiencia llunyana del seu
mestratge.
Sense la desconeguda
aporlació de Joan CaiTeras i
Dagas a la musicología catalana
no haurien eslat possibles.
dones, bona parí deis conccrts
actuáis dcdicats al noslrc
reperum anlic. entre clls el que
hcm comentat.
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