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Evocaciô en. Farribadade lessevesdespulles

Pâti Câsals rétornâ a càsa

Es  el  trajecte  d’un  home  que,
sorgit  d?una  familia  pobre  que
viu  en  condicions  precàries,  arri
ha  a  ser  un dels  artistes  més  afa
lagats  per  totes  les nacions  i més
ben  pagats  de!  môn.  Un  artista
que  toca  davant  la reina  d’Angla
terra  davant  el president  Roose
velt,  davant  John  F.  Kennedy;
qua  ès mvitat  en  tres  ocasions  di
ferents  a l’ON.U.;  que és  objecte
d’innombrables  condecoracions  j
homenatges.  I  maigrat  aixè,  no
deixa  de ser  en cap  moment  de la
seva  vida  aqueil-mateix  home  de
sempre,  senzill,  amable,  amic  de
tots;  ni  oblida  mai. eh  seus  or!-
gens  humus,  ni es  deixa  guanyar
per  i’ânsia  de  fania,  per  l’ambi
ciô;  és  aqueil  mateix  home  que
sempre.  surt  en  defensa  dels mar
ginats,  dels  oprimits  i  que  lluita
incansahiement  per  la  lilbertat.

Tot  aixô  és  el que ens  fa situar
Pau  Casais  en  la  seva  doble  ves
sant  de  miisic  j home.  No ès  no
més  el geni  musicai,  no  és només
•el  violoncel.lista  tinic  qui  ens
atreu;  és  també  l’home,  amb  la
seva  personalitat  extraordinària,
amb  la  seva  conducta  inesborra
ble.

Soildari  amb e! seu poble

Ès  l’home,  i’anhel  de  ilibertat
de!  quai,  ei porta  a negar-se  a ac
tuar  davant  de! propi  Hitler j a la
Itâlia  de  Mussolini,  i  el  porta  a
rebutjar  —en protesta  per  la  gue
rra  del  Vietnam— un  gran  ban
quet  d’homenatge  ofert pel  Presi
dent  Johnson.

I  és  aquesta  ànsia  de  Ilibertat
la  que  fa que,  quan  les  potències
guanyadores  dela  segona  guerra
mundial  comencen  a  fer  pactes
amb  el  general  Franco,  oblidant
aix!  les seves  anteriors  promeses,
Pau  Casais  prengui  aquella  deci
siô  que  serà  una de  les més  dab-
roses  de  la  seva  vida:  no  actuar
ais  paîsos  que  contribueixin  a
mantemr  Franco  ai  poder.

Convé  aturar-se  en  aquest
punt  perquè  ès  un  moment  dra
mâtic  en  la  seva vida  perô  d’una
dignitat  subliin.  L’insigne  doctor
Trueta  va  poder  ser  testimoni  de
la  contrarietat  de  Pau  Casais  en
assabentar-se’n  —després de  ser
rébut  aquest  per  la  faniffia  reial
anglesa  i de parlar  amb  ministres
de  la  corona  dels  probiemes  de
Catalunya—  de  quina  seria  la
postura  de  les  potències  envers
lEstat  Espanyol.  I aix! ho explica
en  les seves  Memôries:  ...  el  vam
trobar  en  un estat  d’excitaciô  ex
traordindria....  Eixugant-se  la
suor  del front,  en un estat  de ner
viosisme  gran  ens  va  dir:  Sabeu
el  que  ens  han Jet?  sabeu  el  que.
ens  han  fet?  No  faran  res  per
tréure  en  Franco,  no faran  res
per  treure  en  Franco,  Ja  us  ho
dic,  dr  increîble  perd  és  aixt:  e!
deixaran  il  ‘ajudaran, es quedarà
alla  j  la pobra  Catalunya  nostra
restarcl  trossejada.  Quina  traïciô,
quin  cosa!  Ès  el col.lapse  de  la
meva  vida!  He  perdut  les  il.1u
sionsi

Era  lôgica  aquesta  reacciô  de
Pau  Casais  si  tenim  en  compte

que  poc  abans  j  en  una  carta
adreçada  al  mateix  Josep  Trueta

-  expressava  la  seva  eufôria  per  la
victâria  dels  aliats  j  donava  com
a  fet  el  restablinient  de les liber
tats  a Espanya  i  el  seu  retorn  a
Cataiunya,  client:  Vsca  Catalun
ya!  SI,  aviat  ens podrem  abraçar
a  casa  nostra.  A  mesura  que  s’a-

-  costa  aquest  inefable  moment,
em  sento  e! desig  t  la impacièn
cia,  al  punt  de  no  poder  pensar
en  res més.  Ès peraixô  que abans
de  fer  plans  de viatge per Europa
sento  I ‘absoluta  necéssitat  de  re
tornar  a  Catalunya  a  veure  els
meus  j la meva  casa  de Sant  Sa!
vador.              -

La  decepciô  és profunda.  I  cai
saber  com  n’era  d’admirat  j  ho
norat  Pau  Casais  en  tants  j  tants
paisos  —especialment  a  Anglàte-
na—  per  entendre  què representà
per  a  eU aquella  resolucié  que la
pren  precisament  quan  ja  és con
siderat  unànimement  e!  millor
violoncel.lista  de! môn,  en  e! mo
ment  de  la  seva  màxima  popula
ritat.

Ès  1lavrs  quan  podem
adonar-nos  d’aquesta  doble mag
nitud  de la  quai  parlâvem  abans,
la  de miisic j la  d’home:  Un artis
ta  —diu— no  pàt  mai  separar-se
de  la  seva  condiciô  humana  t
oblidar  la  seva  responsabilitat
envers  la  societat.  I Pau  Casais,
com  a  home  i  com  a  català,  no
pot  ni vol  sentir-se  insolidari  amb
el  seu poble  que  es  troha  oprimit
per  la  dictadura:  Resultava  in
creible  —diu Casais— que e! poble
espanyol  —el veritabie  poble  que
havia  agafat  tes. armes per lluitar
contra  e! feixisme—  es  vegés sen
tenciat  a continuar  vivint sota  les
regles  feixistes?  Pensava  cons
tantment  en  e!  desengany  de
moits  dels  meus  compatriotes  j
em  preguntava  si enmig  d’aquell
desengany,  jo  tenta  dret  a ésser
un  privilegiat.   Podia fa  acceptar
els  aplaudiments  dels  concerts  t
elspremis  que m’atorgaven  men
tre  ells patien  ta! infortuni?  Si ho
acceptava,  on  seria  la  solidari
tat?  .  -

Les  pressions  que  Pau  Casais
rep  de  tot  arreu  perquè  canvil la
seva  decisié  sôn  enormes.  Rep
ofertes  de  contractes  fabuioses
de  diferents  paisos  del  mÔn. In
cUls  rep  un  xec  en  blanc  firmat
perquè  eh hi posi la quantitat  que
vuigui,  per  donar  una  gira als.Es
tats  Units.  Ho refusa  tot.  Res no li
fa  canviar  d’actitud.  Josep  M.

Corredor,  en  ei séu libre  Conver
ses  amb  Pau  Casais  publicat  el
1967  deia:  Si  Casals  no  hagués
escollit  la veu  de! silenci,  els con
certs  que  - podria  donar  actual

-  ment  constituïrien  una  apoteosi.
L’apariciô  a l’escena d’aquest  an
cià  —que mig  segle  endarrera  fa
era  considerat  com  e! primer  in
térpret  de  la  seva  generaciô—

-  provocaria  l’entusiasme  delirant  -

dels  auditors.  Potser  cap altre ar
tista  no  hauria  conegut,  en  e!
passat  t en  e! present,  un crepus
de  tan  gloriôs.

La  mtisica al servei  de! p0-

ble
Hem  dit que Pau  Casais  mai no

oblidâ  eh  seus  origens  humus  ni
es  deixà  temptar  per  les  adula
cions  de la  classe  social  niés  alta.
Pèrè  és  que  a niés  no  podia  tale
rar  que  la  mdsica  fos  patrimoni
exclùsiu  de  les classes  pnvilegia
des  j  que  els  obrers  i  les  classes
socials  niés  baixes  se’n  mantin
guessin  al  marge.  -

Ell  veia que  els obrers  no hi te
nien  accés  peiquè  els seus  sous no
ho  permetien  j perquè  en  els con
certs  es  quedaven  acomplexats
davant  l’exhibiciô  de  luxe  de  la
gent  que  eh  freqtientava.  I  per
evitar  aixô i  després  de  batallar
hi  malt  va  crear  l’Associaciô
Obrera  de Concerts,  una  societat
musical  administrada  pels matei
xos  obrers.  Pe  pertényer-hi  era
indispensable  viure  de!  fruit  deb
propi  trebail  i  no  cobrar  més  de
500  pessetes  mensuais,  la  quota
era  només  de  6  pessetes  a l’any.

L’Associacié  fou  un  éxit.  Al
cap  de  dos  aiiys  els socis ja  eren
3.500.  Aviat  l’Associaciô  tingué

-  una  biblioteca,  una  escoia  de mil
sica,  un  cor,  una  orquestra  —for
mada  énicament  per  obrers—  j
inclus  una  revista  —Fruîcins—
que  era e! portantveu  de l’entitat  j
que  estava  dirigida  per  eus  ma
teixos.  Malt  aviat,  branques  de
l’Associacid  i grups  corals  afiiats
es  varen  estendre  per  tot  Cata
iunya.

Durant  10  anys  (b926-1936)
eh  obrers  sdcis  de  l’Obrera  po
gueren  escoltar  nombroses  obres
simfôniques  corais,  de  cambra  i
pogueren  veure  actuar  orques
tres  de  gran  prestigi,  intèrprets
de  categoria  mundiai.  E! resultat
de  l’Associaciô  fou  tan  menton
que  pedagogs  de  diferents  COfl-,

trades  d’Europa  i  Amèrica  varen

venir  a  Catahunya  per  estudiar
ne  el  seu  funcionament  I
implantas-ho  ais  seus  respectius
països.

L’entusiasme  dels  obrers  per
la  milsica  era  increible.  Molts
d’eUs  quan  sortien  de  la  fàbrica,
vestits  encara  amb  la  granota
blava  de! trebail,  anaven  directa
meni  a les  reunions  de  h’entitat j
allà  es  posaven  a discutir  fervo
rosament  sobre  la  mûsica  de Mo
zart  o  la  de  Bach,  sobre  ei  con
cert  per  a violi de Beéthoven  o la
simfonua  n.0  1  de  Brahms.  Pau
Casais,  amb  eh seu  esforç,  ambla
seva  tenacitat,  havia  aconseguit
allô  que  ara  ens  sembla  tan  diii-
cil:  que  la  milsica  fos  veritable
ment  patnimon  de  tothom.

Aquel!  discurs  a  l’O.N.U.

Hi  ha  episodis  de  la  vida  de
Pau  Casais  que  sôn  pâgines  de la
nostra  histèria  coh.lectiva.  N’hi
ha  un  especiahuent  memorabie  i
que  nosaitres  no  hem  pogut  co
nèixer  fins fa poc j encara  gràcies
ai  film  d’Antonl  Ribas  Catalans
Universals.  Ès  eb discurs  que  ell
va  fer  a h’O.N.U. l’uitima  vegada
que  hi  va  anar.

Era  el  24  d’octubre  de  1971.
Pau  Casais  tenia  94  anys  i  havia
estat  convidat  pel secretari  gene- -

rai  U Thant  per  a iliurar-li  la Me
dala  de  La  Pau  de  les  Nacions—
Unides  j  perqué  dirigis  i’Hjmne a
ia  Pau  (himne  a les Nacions  Uni-
des)  compasat  peh propi  Casahs.

ILa  seva  esposa,  Marta  Monté
flez,  explicava  fa  poc  a  la  prem
in:  E! Mestre  intuïa fa  e! final  de
la  seva  vida  j sabia  que no toma-
ria  més  a  aquel!  hemicicle.  Al!à,
davant.  de  tot  e!  môn,  va  voler
plasmar  allô  més  profund  que

-  portava  dintre  seu,  allô més  pro
fund  que portava  d’amora  lapà
tria.  -

•    En efecte,  Pau  Casais,  una  ve
gada  interpretat  h’himne  j  des-
prés  d’haver  rebut  la  Medalla  de
la  Pau,  va  dis  pausadament  perd
amb  fermesa:

La  pau  ha  estat  sempre  la
meva  més  gran  preocupaciô.  Ja
en  la  meva  infantesa  vaig  a
aprendre  a  estirnar-la.  La  meva
mare  —una dona excepcional,  ge
niai—,  quan fa  era noi, ja  em par-
lava  de  la  pau,  car  en  aquell
temps  també  hi havia  moites  gue
rres,

tat  Catalunya?  Catalunya  ha  es
tat  la  nacic5 més  gran  ciel rnôn.
Els  diré  el perquè:  Catalunya  va

-  tenir  e! primer  Parlament  molt
abans  que Ang!aterra.  Ifou  a  Ca
ta!unya  on hi hagué  les primeres
Nacions  Unides.  -

Totes,  les  autoritats  de  Cata
lunya  es  varen  reunir  et segle  XI
a  Toluges  —ana  ciutat  avut  de
França,  perd  aleshores  de  Cata

-  !unya—  per  parlar  de pau.  En  e!
seg!e  XI!  Pau  al  mOn  t  contra,  -

contra,  contra  les  guerres.  Con
tra  e!  que  d’inhiin’al  tenen  les
guerres.  Aixô  era  Catalunya...

Per  aixô  les  Nacions  Unides
que  es  dediquen  zlnicament  a  l’i
deal  de  la  pau  estan  en  e! meu
cor.  I  tot  e! referent  a  la pau  va
directament  al meu  cor...  Iestic
tan  content  i  commogut  d’ester
aqut  amb  vostès...

-   Emocionat,  va  abraçar  a  U
Thant,  mentre  els representants
de  tots els països  aplaudien  apas

-  sionadament  aquestes  senzilles
parauies.  -

A  continuaciô  dirigi  dos  con
certs  de Bach  ija  al final  agafà  eh
vioioncei:  No  he  tocat  en  public
des  de  fa  malt  temps  —digué—.
Perd  avui  ho  he  de  fer  (forts
apiaudiments).  2’ocaré una  peça
de!  folklore  català  que se’n diu E!
cant  dels  oceils.  Els  oceils,  vo
leiant  pe!  ce!, per  l’espai,  canten:
pau,  pau!  I  és  ana  melodia  que
Bach,  Beethoveni  tots  els grans
haurien  admirat  i  estimat.  I,  a
més,  és !‘dnima de! meu pats,  Ca
talunya.

Allé,  on en  aqueil- moment  era
centrada  tata  i’atenciô  mundiai,
Pau  Casais  interpretava  eh cant
d  ‘enyorança  d’an  expatriat,  ex
presiant  aix! tot  el  doior  de l’exi
li,  tota  ha nostàhgia  que  sentia  de
Cathhunya.

L’emotiu  acte  fou  retransmès
per  la  televisiô  a  tot  el  mén.  A
mahts  païsas  b, degut  a  l’impacte
que  causâ,  varen  haver  de
tornar-ho  a retransmetre  en  dife
rit  dues  vegades  més.  No cal  dir
que  Espanya  fou  una  excepciô.

Els  nepresentants  espanyols  a
l’O.N.U.  indus  abandonaren  la
sala  després  de  parlar  Casais.  I
aquf,  l’acte  fou  silenciat  per  tats
els  mitjans  informatius  de l’estat.
I  aix!,  mentre  muions  de  perso
nes  dels cinc continénts  pogueren
ser  testimoms  directes  d’aquell
memorahie  acte,  aqul,  a Catalun
ya,  eh seu  propi  pafs,  ningû  se’n
va  poder  assabentar;  ei frénquis
me  ens  ho  amagà  tot.  -

Conèixer  la  vida  de Pau  Casais és  un  autèntic  plaèr.  Ès
apassionant... Cada etapa de la seva vida  és curulla de
fets  enriquidors i  situacions extraordinâries.  Cada cap!
toi  és  una  nova aventura farcida de circurnstânciesinsè
lites  j d’esdeveniments memorables. Cada episodi és una
descoberta,  una  lliçô, un nou motiu d’admiraciô... Hom
arriba  a preguntar-se:  perô, éspossible  una vida tan  in
tensa?

-A  més  a  més,  fo  sôc
Una  gran  Ùnsia de  l!ibertat  t  estima  Avui  Catalunya  sOn unes provtn

pel  seu  péble.  (Foto: Arxiu).       cies d’Espanya.  Perd,  què  ha  es-

-  El franquisme destructiu -

Eh franquisme  ens pnivà de Pau  Casais,  ens pni
và  de  tenir-ho  entre  nosaltres,  ens  privà  de

-  conéixer-ho.  J  en  pnivar-nos  d’eU, ens  privé  a  la
vegada  de  tot  el  que  eu  comportava:  l’ambient
musical,  eh niveli  cuiturah,  ha seva  tasca  envers
eis  obrers;  ens privé  que Barcelona  fos una  cap!
tai  rnundiah  de  la  mCisica, on  hi  intervinguessin
les  muons  orquestres,  els  miihors  intèrprets.  E!
franquisme  esfondrà  l’Orquestra  Pau  Casais,  es
fondrà  i’Associaciô Obrera  de Concerts.  Eis feixis
tes  ho esclafaren  tot.  No vohgueren ni que quedés
un  sol record  d’eu;  ia placa  de  i’Avinguda  de Pau
Casals  de Barcehona  fou treta  j  canviada  peh nom
d’un  militas  que  s’aiçà  contra  elpobie.

1  tot  aixô na  era  nornés un  atac  contra  Pau  Ca
sais,  com  a home,  com  a  nacionalista,  com  a de
•fensor  de  la  ilibertat,  sinô que  eraun  atac  contra
ha  cultura.  Seguièn  aix!  la  mateixa  actitud  deis

-  nazis,  de  Goering:  Quan  sento  e! mot  cu!tura  fa
trec!apistola,  ode  Milén  Astray:  Mort la inte!.li
gència.  Es  eb franquisme  analfahet,  inciviitzat  i
saivatge;  ei franquisme  d’un  Queipo de Liano que

deia:  Aquest  Pablo  Casais! Els expliCaré què lifa
ria  si  un  dia  e! tingués  al  mea  davant.  Acabaria
amb  les  seves  dnsies  d’agtador.  Li  tallaria  ais
braços  —els dos— fins  ais  colzes.

Eh franquisme  volgué  ignoras  Pau  Casais fins e]
final.  Quan  es  va  morir,  ei  23 d’octubre  de  1973,
la  tehevisiô li  dedicâ  una  mica  més  de  mig minut.
Mentre,  a Puerto  Rico, ei govern  ii decretà  honors
de  cap  d’Estat  i es  declararen  tres  dies  de dol na
cional,  amb  les  banderes  a  mig pal  a tot  e! pais.

Despnés  de 40 anys  d’anti-cultura,  ens han  dei
xat  un  panorama  cuitural  desolador.  Quant
temps  hem  perdut!  Quant  de mai  ens han  fet!  Pe
nd  ara  que  les  despulles  de  Pau  Casais  tornen  a
casa  seva,  ei mihior homenatge  que  podem  fer  ah
catahé  més  universah  de tats  eis temps,  és  pensar
qué  encara  som capaços  de reconquerir  la  nostra
identitat  nacional  j  de treballar  per  recuperar  pas
e  pas  aqueil  espenit  cultural  dabans  de la  guerra
que  era  exemple  modèhic per  al  mén.  Quin gras
repte  tenim  ai  davant!  -

JOAQUIM  ALOY  I  BOSCH


