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Un orgull per Barcelona
Diu la llegenda, i és una llegenda certa, que el jove Frederic
Mompou donava el punt d’afinació a les campanes que el seu
avi Dencausse fonia en la cèlebre fàbrica de Barcelona, que ha
donat veu als campanars de tot arreu. M’agrada aquesta imatge,
perquè potser és l’arrel de la música de Mompou, tan lligada a les
coses essencials i despullades, a la petita màgia popular, a l’esforç
d’extreure el màxim d’emoció amb el mínim d’elements. Com les
campanes Dencausse, la música de Mompou ha portat el so de
Catalunya al món sencer.
Mompou representa molt bé la Barcelona de començaments
del segle XX, que tinc la intuïció que va marcar de forma roent la
seva personalitat. Reservat com a bon fill de la discreta burgesia
catalana, enlluernat per la potència cultural de París –se n’hi va
com tants altres artistes barcelonins–, creatiu, educat, un home
sensible arrossegat per la força d’una ciutat, Barcelona, que
gairebé s’estava inventant a si mateixa. Una generació de músics
notables s’hi reunia, treballava i somiava, i en definitiva donava a
Barcelona un protagonisme en el món tan difícil, tan exigent de la
música clàssica.
Per això és bo que la ciutat perpetuï el nom de Mompou, i tot
el que representa, primer en el premi internacional als joves
compositors i ara en la Fundació Frederic Mompou, abocada a
ajudar noves generacions de músics, amb la complicitat de les
Joventuts Musicals de Barcelona, una institució que fa anys que
treballa amb solvència exquisida en aquest camp. La presència de
Carme Bravo, vídua de Mompou, al davant de la Fundació segella la
fidelitat amb l’obra i la memòria del mestre.
Barcelona s’enorgulleix d’aquesta mena d’inicitiaves, que són les
que donen a la ciutat un gruix humà i cultural irrenunciable. És en
la continuïtat que afermen les noves generacions que una cultura
s’enforteix i esdevé nutrient i estímul per tota la col·lectivitat.
Desitjo a la Fundació Frederic Mompou tota mena d’èxits, ja que
dono per descomptada la il·lusió del seu patronat, que és la il·lusió
de Barcelona per aquesta mena de projectes.
Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona

nocturnidad, recorta esta figura alta y delgada, como una sombra
chinesca sobre el papel de lija oscuro del cielo de la noche. No habla
mucho; o, para ser exactos, habla, más que con las palabras con
unos cuantos gestos mínimos de la mano, con una sonrisa, con una
mirada rápida y precisa de soslayo, a la vez enormemente concreta
y del todo fuera del mundo. Pero, aun más que con todo esto,
habla con las pausas, el silencio, la lejanía atenta y frágil. Habla
escuchando y callando...”
I continua la seva poètica ressenya amb “precisamente así
–habían dado ya las doce– sin encender apenas ninguna luz, hace
unos cuantos años, nos tocaba una noche las variaciones sobre
un tema de Chopin. En la penumbra ni el era del todo visible, y
con frecuencia parecía incierta la frontera entre el puro silencio
nocturno, propuesto al oído, y aquellos que el piano insertaba en él.
Ni los sonidos ni el músico estaban ahí del todo ni dejaban de estar;
a punto de no ser, o quizá antes de ser, en la frágil región donde vive
la poesía no cercada por la palabra ni por el concepto.”
Em penso que aquests autors han retratat Mompou, el seu
aspecte, la seva ànima, la seva obra. Però queda del personatge
l’home tímid, introvertit, lector dels místics castellans, però
també amb una gran ironia, amb l’humor soterrat tan barceloní i
cosmopolita de la seva època. Per exemple en una carta als pares
el 16 de gener de 1924 explica un convit al palau dels barons de
Rothschild a París: “...Al ser dalt de l’escalinata vermella més
criats i altres portes immenses i massisses que s’obren. Llavors en
trobo en una sala grandiosa, deserta i tota plena de Rembrandts.
Un altre criat em fa travessar dues sales més on es distingeixen
clarament una sèrie de Watteaus i altres mil meravelles, i per fi
arribo al saló on estaven tots els convidats, doncs en Viñas i jo
vam ser els últims. Tot seguit el baró i la baronessa van rebre’m
amb paraules d’admiració... En fi, molt amables. Van començar
les presentacions... érem vint-i-quatre a taula i no recordo tots els
noms. Cada u forma el seu grup. Jo vaig estar amb la marquise de
Polignac, que és molt simpàtica i va invitar-me a la seva finca de
Reims.
A l’hora de sopar el baró de Rothschild va iniciar la comitiva, jo
vaig acompanyar a la comtessa de Munt. L’efecte del menjador era
meravellós, amb immensos tapissos. La taula amb una gran centre
de plata, amb canelobres de plata i espelmes. Tota la taula era
adornada amb figures de porcellana. Cinc criats servien el sopar
silenciosament. Jo seia entre la Munt i la Rothschild, amb qui vaig
tenir tema llarg sobre els nervis! Desprès de sopar, la comitiva

va passar al gran saló dels Rembradts. La senyores amb trajos
estupends i amb una fortuna de joies sobre cada una d’elles.
Més tard va venir el corresponent atraco i vam passar al saló de
música. En Viñas va tocar primer i desprès vaig tocar jo. El baró,
abans de tocar va repetir-me la joia que era per ell i per tots els
presents veure’m assegut al seu piano.
Vaig tocar amb gran èxit. I és clar que en els fons és un èxit de
Noies al jardí. En Rothschild va assegurar-me que va ser l’èxit de
la temporada passada. En fi, res.”
I quan coneix a Paul Valéry, diu: “Conocí por primera vez a Paul
Valery en un almuerzo íntimo en casa de unos amigos, los príncipes
Bassiano, para festejar su ingreso en la «Academia», máximo honor
y título que en Francia consagra definitivamente a un literato.
Recuerdo que me pregunto que si mi cuaderno de Charmes tenia
relación con sus poesías bajo el mismo titulo. Hubiese preferido
haber podido contestarle afirmativamente, pero tuve que confesarle
con cierta pena y algo avergonzado, que ignoraba la existencia de
su Charmes en la época en que yo compuse mis Charmes. Acto
seguido le dije que seria un placer para mí escribir unas canciones
sobre textos de sus Charmes... el último encargo recibido de
la Comisaría General de música conjuntamente con Joventuts
Musicals de Barcelona, para una obra destinada al presente festival
de música (el 1972) decidió el cumplimiento de mi promesa... como
decimos en catalán «Deu n’hi do».”
Imaginem-nos a Mompou tímid i nerviós davant d’una figura tan
important com Valéry, que el felicita per la seva obra creient-ne un
homenatge, confessant-li que no coneix la seva obra.
Joan Millà i Francolí
Vice President de la Fundació Frederic Mompou
President de Joventuts Musicals de Barcelona

Frederic Mompou, un referent musical del segle XX
Frederic Mompou i Dencausse (1893-1987) figura en els
diccionaris com a «pianista i compositor», però és molt possible
que la seva pròpia autodefinició no encaixés del tot amb aquestes
consideracions professionals. Un dels més internacionals músics
catalans, es tenia a si mateix per «trobador» de sonoritats o
captador de sons que ell posava en ordre («Jo sóc una música»). No
aniria, per tant, molt errada aquella clàssica opinió que explicava el
tarannà creatiu de Mompou a partir de les moltes hores que, encara
infant, passava a la fàbrica de campanes del seu avi Dencausse,
escoltant les etèries sonoritats dels instruments en procés
d’afinació.
La seva doble procedència franco-catalana i la seva formació
vinculada als corrents impressionistes francesos dels anys previs
i posteriors a la Gran Guerra el van fer un autor dotat de l’encant
que en aquells anys tenia qualsevol creador que havia passat
llargues temporades a la capital francesa.
A Barcelona les dificultats per fer-se conèixer i, sobretot,
apreciar, eren superiors que a París, on el concert que el seu mestre
Ferdinand Motte-Lacroix va fer el 15-IV-1921 a la Salle Érard i
que va tenir una rebuda molt substancial en la societat musical del
moment, en especial per part del crític Émile Vuillermoz (Poeta del
piano), però l’estètica innovadora que aportaven les seves obres
vinculades a la intimitat, als paisatges suburbials i a la tradició
popular catalana desenvolupada amb uns medis de gran simplicitat,
que qüestionaven la retòrica ampul·losa wagneriana, foren decisives
entre els seus.
Mompou i el seu amic, quatre anys més jove, Manuel Blancafort
(1897-1987) representaven la modernitat internacional que removia
la tradició casolana i de menor volada que regía en els anys 20 i
30 a la capital catalana. Uns anys tan decisius en la història de la
música catalana tingueren, doncs, com a referent aquell Mompou
que brillava per la seva postura distant i les seves maneres
creatives centrades en la pròpia estètica al marge de corrents
avantguardistes inquietants o de tradicionalismes reiteratius.
En la postguerra, quan la represa de la rica vida musical anterior
semblava una tasca titànica, Mompou, que retornà a Barcelona
el 1941, se sumà, ja com a germà gran, a les iniciatives de les
noves generacions capaces de posar en marxa projectes agosarats
com el Cercle Manuel de Falla (1947-1955) –a l’Institut Francès,
naturalment,– el Club 49, les Joventuts Musicals de Barcelona i
tota altra iniciativa en què sempre hi figurava el compositor.

Aquells anys serviren, a més, per consolidar la seva creació amb
obres de major complexitat creativa, al capdavant de les quals sens
dubte figura la Música Callada (1959-1967), que l’ha portat al cim
de la creació pianística hispànica del segle XX.
La seva longevitat, aparellada amb la de Manuel Blancafort, el
seu gran amic, amb qui mantingué una correspondència que ara
amb la Fundació Mompou es podrà estudiar i publicar, el consolidà
com el pare indiscutible que rebia homenatges de tot arreu, era
respectat per totes les famílies musicals i era objecte d’estudis,
comentaris i enregistraments sonors. A la seva mort no cessaren
tampoc els homenatges nacionals i internacionals, com ara el
Festival Mompou celebrat el novembre de 1991 a París, organitzat
pel Casal de Catalunya de París i la Société Française de Musique
Contemporaine.
Ara, amb la institucionalització de la Fundació Mompou, unida
a Joventuts Musicals de Barcelona, la més important entitat
de promoció musical des de la postguerra fins a l’actualitat, es
garanteix una continuïtat tant en l’aspecte concertístic com en
el documental, que beneficiarà la música catalana, espanyola i
internacional.
Xosé Aviñoa
Catedràtic de la Universitat de Barcelona

