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]aumc Roca Dd¡Kch 
ais 19 anys, mentrc esiiuiiava 

üPam.d¡929. 
fuCü^alia ¡nihlicadn 
l)d mplemcm lucrari 

de L'Auconomist;!, en (icasió 
d'iin primeT canccrt 

que d ¡pianista va donar 
iu\uellany a Girona. 
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La formado musical 
de Jaume Roca Detpech 
a París (1927^1932) 
N a r c í s C a s t e l l s , 

J . V í c t o r G a y 

i N a r c í s P u i g d e v a l l L
a darrcra prtmavcni, l;i .galería 
giruninu K[ Claivure va dedicar 
una magnífica exposició ais 
artistcs JiiLime Roca Delpech i 
el sen fill. Santiafíti Rcjcti 
Cosca. En el transcLirs de la 

preparació d'aquest esdeveniment, iles ilc 
l'Arxiu de la Diputack'i de Girtma vam fer 
una intensa recerca per tal d 'ampliar el 
coneixement de les primeres etapes de la 
farmacia artística del primer. Les nostres 
gestions varen desembocar íinalment en la 
localització d'un vüluminós expedient, que 
correspon a la cramitació i seguiment de la 
borsa d'cscudis que la corporació va conce-
dir-li, entre ets anys 1927 i 1932, amb la 
finalitat de sostenir la seva ampliado d'estu-
dis musicals a YSchola Cantomm de París. 

Cal dir, en merit deis funcionaris que 
ens van prcccdir en aquest deparcament, que 
coca la documcncació que es refereix a 

aquest afcr estíi pcrfectament arxivada, amb 
Laia inteMigent complcmentació deis docu-
ments administracius amb peces documen-
cals circumstancials (entrades de concert...) 
que ara preñen un valor icono^rafic iiupiíf-
cantíssim. Forma pare d'un deis Iligalts de 
Culrura (Arxiu de la Dipucació de Girona, 
Fnns Hisroric, Uigall ni'im. 2.801, exp. 32). 

El fLaiciunari responsable de la tramita-
CLÓ de l'expedient era Caries Rahola, que 
amb la seva signatura cercitica, puntual-
ment, que els acords conscen en acta. Justa-
ment, el primer documenc és un extracce de 
Tacta de la sessió de la Comissió Permanent 
de la Dipucació de 16 de man^ de 1928, on 
es diu; LÍÍ Comisión Penmmente acuerda cori' 
ceder a D. Mif^ud Roca juUcí una pcnaión de 
2.000 pesetm para que su hijo ¡meda continuar 
SKS emidios de ¡ñaño en la Schola Camorum de 
París. Es a dir, el pecicionari de l'ajut era el 
pare de rattiata i també es poc constatar que 
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semhln que Tüjut és Lin;i continuticiíí o 
renovació dVín altrc qLit' li hiuiria csttit 
concedit en el ctirs precedent, mal^rat 
no c(insr;i en aiiiiesc cx]ieJ¡ent. 

Aqiiest primei' paper va acompa-
nyat de documentació expedida per 
i'escdla parisciica. A pcnció de E'interes-
sat, el director del centre, G. de Lion-
coLirt, certifica que Jaume Roca Delpech 
era akaiine de se^nn *íraii. Tanilié hi ha 
una certificació de l'Ajiincament de 
Salt, pohlació (in aleshores resiilien els 
Roca, que avala que la situació econó
mica de la familia era modesta, a ti de 
fonamentar la petició d'ajut. 

Agraíment familiar 

La generosa borsa va permerre que 
el jove artista es deiliqués inteiisament 
a l'ampliació deis CSCUJÍN do piano, en 
una escola ile primera importancia i en 
contacte amb eU ambienta carismatics 
de la ciutat que ha estat considerada el 
centre mundial deis moviments artí.s-
tics contcmporanis . Els precedents 
eren hen mixlestos: estudia musicals de 
primer nivell a Girona, primers con-
certs a Fi|;?uetes, Olot, Sant Feliu de 
Gufxols i Palamós, certificáis per les 
respectives Associacions de Música 
d'aquestes localicats. 

Conseqüentment, la femflia Roca, 
pare i fill. ailrcí^a cantes d'af^raiment al 
president de la Diputació, Frederic Bas-
sols. Diu el senyor Roca, pare, que (...) 
no ohlidarcí mai aipidla ofmi (...) i des 
de París, amb carta escrita ainb paper 
de la pensión de famiilc, La Chartreuse 
d'Alcm l'alumne cscriu: (...) mí conr
eante tmhdü en el extranjero, donde lan-
porahnente resido, y en toá)s los actos de 
mi carrera artística, será procurar ser 
siempre digna del favor que hoy se me 
otorga, llevando bien alto el nombre tan 
amado de Gerona y el recuerdo de mis 
protectores. 

El pensionat gironí aquell curs va 
assolir la qualificació f^lobal de Bren, 
nota qLie ]ierineté la seva insctipció en 
^1 se^íicnt. 1928-1929. Tot plegat va 
garantir també la renovació de raJLit de 
la DipLitació, amh la quantitat de dues 
mil pessetes anyals. L'expedient admi-
nistratiu inclou noves cartes de pare i 
fill, en el mateix acntit que les prime-
res. 

Mes tard, es toma a demanar la 
pensió peí tercer curs, el de 1929-
1-930. L'Sc/ioía Gtinconon certifica que 
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l 'alunme Jaume Roca Delpech (...) 
tráwse de un buen músico, cuyo irahajo 
da lugar a que se le a/íente facilitándole su 
estancia en París. 

Un JetL\ll: la carta que el 18 de 
novemlive de 1950 MÍL]UC¡ Rnca Julia 
adrega al nou president de la corpora-
ciü, Emili Sa^uer, ja l'escriu en cataia. 
Recordem que feia pocs mesos de la 
dimissió del general Primo de Rivera i, 
per tant, de la desaparició de la Dicta
dura. De cota manera, la tramicació 
administrativa conciniia en llengua 
casccllana. 

MiUora la dotacíó 

Un segon aspectc a reteñir éa la 
millora de la dotacíó. Ja al principi 
d'aquesc any es va situar en iOO pesse-
tes mensual,'-, peí primer semestre. Una 
segona gestió familiar permet pujar la 
pensió fins a les 3.600 pessetes l'any, 
perqué (...) la Diputado sostc un becari 
a Barcelona amh una dotado d'aquest 
nivell i es jimifica la nova dotado en aten-
ció a la depredado que fui Sííjíín la nosirn 
moneda. 

L'any se^jüenc Jaume Roca Del
pech es prepara, sempre a la mateixa 
escola de la capital francesa, per entrar 
a la classe superior. El seu professor és 
Paul Brand, que presideix camhé 
l 'Aasociaciü deis Premis de 
Piano del Conservatori de París. 

A causa deis e s d e v e n i -
ments electorals de 14 d'abril 
de 1931, la Diputació és .substi
tuida per la Comissaria Delega
da de la Generalicat de Cata
lunya, que -s'encarrega de quasi 
to tes les compeci ínc ies de 
Panterior corporació. Per tanc, 
des d'aquest moment, els ajuts a 
l ' e s tud ian t Roca De lpech es 
gestionaran des del nou orga-
nisme. Un apunt anecdotic és 
que els segel ls del Reg i s t r e 
encara serán els de la Diputació 
fins a mitjan 1932. 

N o v a m e n t s ' augmen ta 
Tajut. Ara, peí curs 1931-1932, 
que sera el darrer d'aquesta esta
da a Franca, fins a les 4.000 pes
setes anuals. La rao és (...) en 
atencíó a la haixa deis canvis. 
D'aquesta manera Roca Del
pech poc c o n t i n u a r els seus 
estudis a París. Miquel Roca, 
pare de l'artista, no ohlida en 

cada nova gestió d'agrair, al president 
de la Diputació primer i després al 
comissari-delegat de la Generalitat, la 
pensió del seu fill. 

Concert a Girona 

De r e t o r n a G i r o n a , el 19 de 
juliol de 1932, Jaume Roca s'adre^a 
per carta al comissari-delegat, repe-
cint-li el seu agraíment i reconeixent 
que Pcsmentada corporació és (...) 
successora de l'exdn^da Diputado (...) 
i que és (...) merces a l'anhel cultural i 
a la generositat de tan ditpia carpuradó 
que ha pogut la meva vocació musical 
estendre's i les meves humils facultáis de 
pianista desenvolupar-ie en tota ilur ple
nitud. Per test imoniar aquest senti-
menc s'ofereix per donar un concert a 
Girona (...) a henefici ¿'alguna obra 
de l'interés d'aquesta digna cor/joració 
provincial. La comissaria delegada 
accepca la proposta i decideix que els 
possibles guanys es dest inaran a la 
Cantina Escolar. 

L'esmentat concert va teñir lloc 
el dia primer de jiditíl de 1932, al tea-
tre Municipal de Girona. jaume Roca 
D e l p e c h va escoUir un r epe r to r i 
domina r pels classics: S c h u m a n n , 
C h o p i n , Schuher t i Listz i, com a 

Roca Delpech l'any 1934, ja acabats els estudis a París. 

compositors catalans, Albéniz, Lamo-
te de Grignon i Tarrides. 

L'expedient que guarda l'Arxiu de 
la Diputació no oblida incloure tot el 
material relacionar amb el concert, fins 
i tot les critiques publicades a la premsa 
local, ais diaris L'Autiminnista i Diari de 
Girona, i a la revista Scherzandu, la 
prestigiosa publicació especialitzada 
d'ámbit musical patrocinada per l'esta-
bliment Sobrequés de la Rambla. 

Josep Massanas va escritux' al 
Diari de Girona, respecte deis Estudis 
simfonics de Schumann, que el pianis
ta els va interpretar (. . .) amh seny, 
orfe cí'a/ectímísmes i amh una dicdó sen
tida, encara que la cultura del sentiment 
no li sig;ui definida per la rao ncicurai de la 
seva edaí. Sembla que aquesta opinió 
la comparteix Eusehius, que és com 
signa el crític del diari del.s Rahola: 
(...) la imlncssió que produí Roca en sa 
actuado fou cxcelleni. Malgrac les difi-
ctdtats deis E.stüdí.s Simfonics de Schu
mann, i de (...) no ésser una abra de 
púhlic. A la publicació especialitzada, 
i.le tota manera, hom opina que (...) 
les seves intcre.s,sünt,s ínCí.'rpretacíün.s, que 
tot i ésser bastant depuradeíi restaven 
queicom con/uses per les causes que oca-
hem d'exposar i que no duhtem desapa-
reíxeran en /'aríi.ít£i com mes .sot-'int esti-

f<iii en contacte amb el ¡níblic. 

El gest d'oferir un concert a 
Girona, al seu retorn de París, evi
dencia els sent iments del músic 
Jainne Roca i de la seva familia 
envers les corporacions que els han 
ajudat decisivament. 

La Diputacici ha mantingut, en 
el decurs de la seva Marga historia, 
aquesta tradiciíí d'ajuts a inteMec-
tuals i artistes de les nostres comar
ques, com és el cas de l'escultor 
Miquel Blay, el p in to r Mclc ior 
Domenge , el viol inis ta Gnn^a l 
Comellas, Pcstudiós de la llengua 
catalana Joan Triada i l'academic 
Domenec Fita, per citar-ne alguns 
que han adqu i r i r nocor ie ta t . 

* Aquests ajuts, conced i t s en els 
miíments decisius de l'etapa de for-
mació, van permetre ais respectíus 
beneticiaris avam^ar cap a nivells 
de perfeccionament molt notables. 

Narcís Castells és arxivcr, 
} . Víctor Gay és periodista, 

Narcís PuÍRdevall ús bistnriadnr. 
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