
BoNasTre, Francesc; GreGori, Josep Maria; GuiNarT, Andreu (col·l.). In-
ventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 2/1 i 2/2: Fons de l’església parro-
quial de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Barcelona: Generalitat de Catalu-
nya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 2009. (Arxius i do cu - 
ments. Eines de recerca; 5/1 i 5/2) ISBN 2/1 i 2/2: 978-84-393-7967-6 (2/1 i 2/2).  
ISBN 978-84-393-7475-6 (o. c.).

La publicació del catàleg del Fons Musical de la Parròquia de Sant Pere i Sant 
Pau de Canet de Mar ens aporta als musicòlegs una eina de primer ordre de cara a 
iniciar, ampliar o completar les nostres recerques musicològiques. En aquest sen-
tit, i tal com assenyalen els autors, la importància del fons rau en què és un dels 
més rellevants de la Península, sobretot pel que fa a la música del barroc hispànic.

En dos toms es cataloguen un total de 2.119 obres tant d’autor com anònimes, 
que abracen des del segle xvii fins al xix. Aquest volum tan rellevant d’obres, així 
com els compositors representats, comporta qüestionar-se el pes que tingué la vila 
i església de Canet de Mar en la producció i recepció de la música, qüestió aquesta 
que resta profusament estudiada pels autors del catàleg. Dues són les conjectures que 
en destaquen a les pàgines introductòries i històriques del fons i la capella musical. 
Una primera fa referència a la gran activitat marítima de Canet de Mar, que revertí 
en una manifesta puixança econòmica, i consegüentment la música s’hi pogué ex-
pandir d’una manera còmoda. Una segona es refereix a la tasca difusora que exercí 
Tomàs Milans i Godayol —fill de Canet de Mar. En efecte, el seu període de mes-
tre de capella al capdavant del Palau Comtessa de Barcelona li permeté gaudir d’un 
estatus privilegiat per a poder contactar amb la música que es feia al moment. És 
per això que, molt probablement, s’endugué còpies de músics coetanis i anteriors, 
les quals estan servades al fons musical de l’església de Canet de Mar. 

Ultra les interessants i informatives cinquanta-set pàgines inicials, al catàleg 
se’ns ofereix una profusa bibliografia, unes aclaridores notes i abreviatures per a 
la consulta. La catalogació ordena alfabèticament les obres per autors i anònims i 
gèneres musicals. Clouen el catàleg uns rics índexs —d’autors, genèric i literari— 
que faciliten a bastament la tasca de l’investigador.

001-198 Rev. Catalana Musicologia IV.indd   193 08/09/2011   12:03:10



194 revisTa caTalaNa de MusicoloGia 

En resum, una bona eina de treball, com ja he dit, que de ben segur procurarà 
noves descobertes per a la comunitat científica musicològica i al públic estudiós o 
interessat per la música.

Jordi Rifé i Santaló
Doctor en musicologia

Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

alMacellas i díez, Josep Maria. Del carrer a la sala de concerts. La Banda 
Municipal de Barcelona (1886-1944). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2006. 
ISBN 84-7609-920-7.

Es tracta d’un rigorós i extens estudi sobre la Banda Municipal de Barcelona 
com a institució musical, amb especial èmfasi al detall de la vida associativa i con-
certística de l’entitat, resultat del treball de recerca encaminat a obtenir el grau de 
doctor del seu autor, Josep Maria Almacellas, obtingut a la Universitat de Barce-
lona després de nombrosos anys de recerca en els arxius municipals i d’una elabo-
ració documentada i literàriament àgil.

La Banda Municipal de Barcelona —que ja comptava amb un estudi menor, 
obra del catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona, Dr. Francesc Bo-
nastre (La Banda Municipal de Barcelona: Cent anys de música ciutadana (1989), 
redactada amb motiu del centenari de la fundació oficial de l’entitat— és una ins-
titució molt significativa de la història musical de la ciutat, amb un abast i ambició 
molt superiors al que sol ser habitual en entitats d’aquesta mena, molt freqüents 
en les petites i grans ciutats del nostre entorn. La seva singularitat rau en el fet 
que, per vocació i pel propòsit d’alguns dels seus directors, singularment Josep 
Rodoreda, el director fundador, Celestí Sadurní i, sobretot, Joan Lamote de Gri-
gnon, la Banda Municipal de Barcelona va pretendre substituir amb rigor la manca 
d’orquestres estables quan la vida musical irrompia amb intensitat en la societat 
barcelonina del moment.

Amb tal propòsit es va procurar consolidar una entitat estable, de formació 
rigorosa i d’objectius que transcendien el tradicional ritual de les bandes, meres 
servidores de la música ritual municipal, per consolidar una institució que oferia 
concerts de repertoris propis de la banda —conjunt de vent i percussió— i de re-
pertoris manllevats del gran repertori simfònic, molt de moda en aquells anys, 
gràcies a la tasca ingent portada a terme per Lamote de Grignon en les transcripci-
ons per a conjunt de vent de les obres més significatives del repertori orquestral. 
Aquest conjunt de partitures —encara conservades en els arxius municipals— su-
posen un patrimoni digne de ser estudiat i que fou admirat per músics de la talla 
de Richard Strauss.

La vida d’una institució com aquesta no s’esgota, però, en la ressenya dels 
concerts portats a terme i en la biografia dels seus directors. Hi ha darrere, i com a 
base imprescindible de la seva tasca, una munió de biografies dels músics que en 
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