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Lluís Albert,

un home apassionat
noMi:Nrr~ii 1 MoNEií, Joan.
Lluís Albert,
un home apassionat.
f'oMi'itió Mil'-, viiliini XII.
V.]SC. CiriiiM. 2:nil. .Í7(i p.

f- CRÍTICA

A part deis fets biografíes

tractem aquí ho saben millor

propumeiit tliis. el llibre resulta

q u e j o . En deíinítiva: el Set-

inleressanc en diferents capícols

ceiits ja fa temps que rep una

perqué peniiec ressetíuir indirec-

atenció continuada per pare

tanicnt quina ba estat la situació

d'hiscoriadors de disciplines

de la música a Caliilunya durant

vanes, cosa que aplaudím.

b segona meitac del segle XX.

El títol del volum pot

Així, jimtamenc amb Li inclusió

resnltar anibígii. Val a dir que

L;!fiííiir,]LIL' Lluk Albert i [í,iv,is

de les lúcídes opínions de Lluís

un citol com KLI Girona de la

és forfa .uípii:;i diiií ul iiión

Albert es constata la mii;raihi

iMustració" o «La Girona ihlus-

musical de les comarques giro-

existencia de la música anome-

tratLiw bauria estat una eng-anyi-

nines i, per exteii'^ió, de toe

nada *cl,issicat. També la visió

fa. Si. d"iiiia banda, el llibre

Catalunya. Ha es perqué, tnt i

del inúsic es toma pessiniista peí

aplega Ireballs que estudien

que ha fet de h inúsio, i iiié,s

que ía al tuCur de la idencitat

aspectes parcials de la realitat

coiicrelainenC de I.1 s:ird.iiia. la

nacional, i mes per a un tleten-

global gironina del Set-cents i,

sev;i pri)ÍL">si6, lii su va nhr.i

professionals i coráis aniateiirs,

sor de la tridicic) en els costiims

d'una altni, a cap no hi veiem

abrai^a moUs altrcs [errenys,

compositor, conservador i difu-

populars, com és el seu cas. Es

brollar gaire "illuminaciÓM,

coni ara les lletres. la nuisicolo-

sor de l'obra de Víctor Cátala,

un panonma que certament no

potser hauria estat mes jusc dir-

yia i ];i coiiiposició. A cali

etc.

convida a l'euíona, pero que,

iie «Aspectes de la Girona del

per a bé o per a mal. constitueix

Set-cents» o alguna altra deno-

d'exempli;; el fet de tocar un

La biografia que en ta Joan

instrumeiic, que és generaltueiit

Doménecli parteix d'una mutua

la rcahtat deis nostres dies i del

núnació neutra per Fescil. He

rúnica nió de w:r de la majoria

1 llarga relació d'amistat amb el

flitur immedíat, que sembla ine-

de confessar que els niots i77ffí-

de músics professionals. pera ell

nu'isic escalcnc; l'autor enfoca el

xonible .

[riKÍó o ihliituinismc - n o m que

lia estat mía ciiia mes en el crc-

seu creball des de l'admiració

ball de creació ainb eis trets cul-

cap al biognifiat. una admíració

turáis del noscre país, que té en

ijuc es deixa albírar en cada

la sardana un deis seus estcn-

paniLíTit. Estnicnirat per capícols

dards mh distintias.

(caila un dedicat a un aspccte

Niscut l'aiiy 1*J23 a Barce-

concreE de les diverses facetes

lona, fill d'iitia taniília arrelada a

de Lluís Albert: la infantesa,

l'Escala (tou nelíot i tlllol de

rinstrumeiuisca, el compositor,

Pescriptora Caterina Albert), 1

el patriota, riioine, etc.), el lli-

malgrit que va realitzar els seus

bre és un repas exbaiistiu i per-

escLidis a la capital catalana, la

fectamcnc ordeiiat deis textos,

seva prodúcelo esra iutimaiiient

noms, llocs i dates que fomien

vinculada a rEmporda. El seu

part de! seu currículuní, inclo-

Itegat hú estat prolífic: coni a

cree que s'hauria d'anar impo-

Albert Bosch Vilalta

s.uit per mer consens internacional-, aplicáis a la realitat

.és
Una Girona
poc il-luminada

giroiiina setcentisD. eni lan un
xic d'angúnia; i mes ara, després d'haver llegit aquest llibre.
El volum és un aplec de
tres treballs íor^M diterents.

Ai.l!i;iu U, Ranuiii; A N ) ( ' I \ , Javier;
JiMí-.M/. MuiitsiTrsi; Qc'i-R.Jusqi.

Javier Antón tr.ncta de «Morir a

Girona a l'época
de la ll-lustració.

la Girona de la IMuscració».

Ct'ntu' J'liítinli'i [liMÓnLS i Sotials.
fíiniiM. 2IH1I. 2.Si'i |i;i|í¡iifs.

en aquesta temática, per un

ent-hi tota mena de detalls del

N o estic del tot segur que el

aprensió. Felí(;ment, Antón no

musicóleg lia publicac un cxteiis

seu dcsenvolupanient cronoló-

segle XVllí gironí - i caialá-

ha eng;iltat el tema a remole de

nombre d'articles sobre la histo-

gic i e! seu taraima vívencial.

sigui un període poc freqüentac

renfocament convencional que

ria de la sardana {especiahuenl

L'escnptura de Joan Donienecb

per la historiografia, afirniació

iiifinics treballs deis darrers

controvertic fou el llibre Ci>J//ii;

és del cot adicnt ni tema que

que ha pa.ssat a ser una mena de

decennis s'entesten a seguir. De

¡a falsa sardana, on Tautor es

l'ocupa: puntual i eiicenedora,

figura retórica en els esCudís set-

fet, analitza en profunditat el

lanientava de la moda de b;illar

farcida tatnbé d'un estil marcat

centístes. Si mes n o , si hi

fenomen i els seus entorns en

els atrís aiiib els bra(;os baixats),

per la complicicat afectiva. El

posem al costat buÍLs niés cla-

un sector niolc concret 1 homo-

la música popular o els compo-

text va acompanyat, a mes, per

morosos, sensc sorcir de Tedat

geni; els canonges de la Sen

sitors catalans deis segles XIX i

un bon nombre de fotoL^rafies

moderna, ('erque, ¿qué sabem

mons entre 171)1) i 1H15 (155

XX. També ha estat coMabora-

de les etapes vitáis del composi-

de la Girona ciiicceiuista? I de

iridividus en totil). Amb cot, les

dor i director de múltiples for-

tor (algunes potser innecessáries.

la siscencista? No gaire res. la

cxposicions de l'estat de la

macions, com ara orqiiescres

a Judící de qui subscríu).

veritat. E!s autors del llibre que

qüestió i les conclusions que es

Vista la inflació investigadora
nioment m'ha agafat un certa

