
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voluntat de crear és la mateixa que la de sobreviure. 

Viktor Ullmann. 
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Resum 

Compositors sota el règim nacionalsocialista alemany 1939-1945 és un treball 

destinat a donar una visió del panorama musical a Alemanya durant l’època del Tercer 

Reich, situant la interrelació de la música amb el nazisme i la seva presència en el 

desplegament de la maquinària política del dictador Adolf Hitler i el seu partit. S’aborda 

de quina manera es desenvolupà la música en els camps de concentració, així com els 

dos rols que hi va jugar. Per una banda es tracta de la influència que la música va 

exercir en la moral i fins i tot en la supervivència dels presoners, i per l’altra s’incideix 

en el terrible ús que feren els nazis de la música durant aquell obscur període. El treball 

també aporta al lector la coneixença d’alguns dels compositors i intèrprets que 

visqueren aquell tràgic i turbulent episodi de la història contemporània, molts dels quals 

han caigut injustament en l’oblit.  

 

Resumen 

Compositors sota el règim nacionalsocialista alemany 1939-1945 (Compositores 

bajo el régimen nacionalsocialista alemán 1939-1945) es un trabajo destinado a dar una 

visión del panorama musical en Alemania durante la época del Tercer Reich, situando la 

interrelación de la música con el nazismo y su presencia en el despliegue de la 

maquinaria política del dictador Adolf Hitler y su partido. Se aborda de qué manera se 

desarrolló la música en los campos de concentración, así como los dos roles que jugó. 

Por un lado se trata de la influencia que la música ejerció en la moral e incluso en la 

supervivencia de los prisioneros, y por otro se incide en el terrible uso que hicieron los 

nazis de la música durante ese oscuro período. El trabajo también aporta al lector el 

conocimiento de algunos de los compositores e intérpretes que vivieron aquel trágico y 

turbulento episodio de la historia contemporánea, muchos de los cuales han caído 

injustamente en el olvido.  

 

Abstract 

Compositors sota el règim nacionalsocialista alemany 1939-1945 (German 

composers under the Nazi regime 1939-1945) is a paper that tries to give an overview of 

the music scene in Germany during the Third Reich, by focusing on the relationship of 



 

 

music and Nazism, as well as on the presence of music in the deployment of the 

political machinery by dictator Adolf Hitler and his party. It analizes how music 

developed in concentration camps and the two roles it played. On one hand, it addresses 

the influence that music had on the spirits and even on the survival of  prisoners. On the 

other hand, it gives an insight on how the Nazi regime made a pervese use of music 

during that dark period. The paper also introduces the reader to some of the composers 

and performers who lived in that turbulent and tragic period in contemporary history, 

and have unjustly fallen into oblivion.  
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INTRODUCCIÓ 

D’entre milers de persones esborrades,  

milers de figures musicals oblidades,  

milers d’obres artístiques fetes, preses per l’amnèsia,  

milers de melodies sepultades,  

milers de notes que el vent glaçat i pudorós de cendra humana s’endugué... 

 

Un dels principals objectius que em vaig proposar per la recerca fou rescatar de 

l’oblit figures musicals emblemàtiques, que tot just ara s’estan començant a estudiar. 

Des del meu punt de vista, crec que cal donar-los-hi el reconeixement i transcendència 

que es mereixen, aquella que els fets i la història els manllevà injustament, deixant-los 

sepultats sota una mena d’amnèsia col·lectiva. No hem de permetre que les 

descabellades idees de Hitler i els seus sequaços s’enduguin a la seva tomba aquests 

tresors per silenciar-los eternament, com realment desitjaven fer, pel sol fet de tenir una 

procedència jueva o oposada al nazisme. 

A mida que ha avançat en el meu treball, també ha anat creixent en el meu interior la 

fascinació i el respecte per les desenes de compositors que van sucumbir en l’holocaust. 

En el més profund del meu cor ha sorgit el deure moral de fer-los renéixer al meu 

voltant i difondre’n les seves vides i obres, per tal d’aconseguir que tothom qui ho 

desitgi hi pugui accedir, tot aprenent una petita lliçó de vida humana en forma de 

“partitura”. 

Així doncs, essent conscient del risc que implica el tractament d’un tema que abasta 

tanta quantitat d’informació, he procurat centrar-me en tot allò referent a la música. En 

primer lloc he realitzat una breu contextualització històrica per tal de facilitar al lector 

l’endinsament en aquesta temàtica. A continuació he volgut tractar la relació que la 

música ha mantingut amb la política al llarg de la història, centrant-me especialment en 

el període de l’Alemanya d’entreguerres, l’època del Tercer Reich i la política cultural 

que el partit nacionalsocialista endegà. 

He realitzat una recerca a través de tots els mitjans que he tingut a l’abast, de la 

màxima quantitat de veus relacionades amb l’àmbit musical que foren testimonis 

directes de la cruesa de l’holocaust. Gràcies a l’obtenció d’un gran nombre de fonts 
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documentals, he descobert que dins els camps de concentració i extermini nazis la 

música jugà dos papers ben diferenciats: un com a instrument d’evasió per als presoners 

i l’altre com a instrument per a alimentar el més terrible de tots els terrors i que fou 

utilitzat per la maquinària nacionalsocialista. 

Cal dir que en particular, m’he centrat en la recerca, l’estudi i la catalogació de la 

música que fou escrita per a violí i piano de la mà de compositors que patiren d’una 

forma o altra els plans descabdellats d’una ment perversa. Finalment he volgut fer una 

petita recerca i estudi d’obres que foren compostes anys més tard, per tal de recordar i 

homenatjar a totes les víctimes de l’holocaust. 

Només em resta dir que durant tot el temps que he estat realitzant aquest treball, 

m’he impregnat inevitablement de l’opressió, la violència i l’horror que van impartir els 

botxins, però també m’he asserenat amb els nobles sentiments, la valentia i el coratge 

dels que van sucumbir o sobreviure a aquella injustícia històrica. 
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1 -  UBICACIÓ POLÍTICO-MUSICAL 

1.1 - La història del silenci 

Fou l’any 1933 quan es produí la preocupant ascensió al poder del mandatari que 

tant de mal sembraria i tanta pols de mort faria dansar a l’aire. 

Adolf Hitler (1889-1945) nascut en un petit poble anomenat Braunau am Inn, 

emplaçat en el que aleshores encara era l’Imperi austrohongarès, va ésser nomenat 

canceller en un govern de coalició l’any 1933. Ràpidament però aquest convertí la 

república promesa en una dictadura. Cal remarcar que l’ascens electoral que es produí 

fou degut al suport que el seu partit trobà en les classes mitjanes, en els pagesos 

arruïnats i en els obrers desesperats davant la misèria i l’atur. A més a més, el seu 

ultranacionalisme va fer que guanyés gran quantitat d’adeptes entre els militars, els 

antics combatents i la burgesia, la qual anhelava assolir un gran poder. Però per si no 

fóra prou, el partit comptà amb el suport de personalitats importants de la indústria i de 

les finances i disposà d’ajuts econòmics procedents de grans empresaris del moment 

(Thyssen, Stinnes i Krupp). I és que desgraciadament, l’opinió pública alemanya creia 

que Hitler era un defensor de l’ordre davant del comunisme. 

Poc temps després s’inicià la construcció de l’Estat autoritari, justament quan Hitler 

va aconseguir el permís del president Hindenburg per dissoldre el parlament i convocar 

noves eleccions. Fou aleshores, quan també es produí l’incendi del Reichstag, provocat 

pels mateixos nazis, els quals van culpar-ne als comunistes. En aquell incident els nazis 

aprofitaren per demostrar falsament al poble alemany que els comunistes tan sols 

desitjaven ultratjar a la nació i de passada destruir la seu i el més gran símbol d’aquella 

república que havien planejat enderrocar. Fou en aquestes circumstàncies, quan el partit 

nazi guanyà les eleccions, però tanmateix sense obtenir la majoria absoluta. Hitler 

necessità el suport dels diputats del Centre Catòlic per tal que el Parlament li concedís 

plena autonomia durant un període de quatre anys i la facultat de promulgar lleis sense 

necessitat de tràmits. 

Tanmateix però, quan es produí la mort de Hindenburg, Hitler va acumular les 

funcions de canceller i president i s'autoproclamà Führer del Reich. Finalment, només 

va caldre la neutralització d’aquells sectors del partit, anomenats de la SA, que es 
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mantenia en oposició amb les consignes que Hitler havia promogut. Aquest acte fou 

consumat durant la nit dels Ganivets Llargs (1934) un malvat i trist episodi històric en 

què més de 300 dirigents de les SA van ésser assassinats. 

Poc a poc la terra de Bach, Schiller, Goethe, Beethoven i tantes d’altres ments 

sublims, fou transformada en una paorosa dictadura que s’anà expandint com aquell 

virus maliciós que devora les vísceres d’un ésser innocent. Primerament es va decretar 

la dissolució dels partits i dels sindicats i es van suprimir les llibertats i les garanties 

individuals. Tan sols va ésser autoritzat el Partit Nacionalsocialista, i tots els 

treballadors foren obligats a afiliar-se al sindicat únic, el Front del Treball 

Nacionalsocialista. 

L’Administració pública va ser depurada amb una llei que autoritzava 

l’acomiadament per raons polítiques i racials. El poder judicial va desaparèixer com a 

poder independent i va quedar sotmès a la voluntat del Partit. Paral·lelament foren creats 

tribunals excepcionals per a delictes polítics. Seguidament també es va iniciar l’amarga 

identificació entre el Partit i l’Estat, per acabar constituint-se com un Estat unitari i 

centralitzat. 

La màxima autoritat residí en el Führer i sota el seu poder es crearen un gran nombre 

de càrrecs executius ocupats per homes que se sentien plenament identificats amb 

Hitler. Cal citar noms com el de Goering en l’àmbit econòmic, Goebbels en el de 

propaganda i Himmler en el de la repressió política. Aquest últim fou qui dirigí les 

temibles SS, que van substituir la policia, i la nova Gestapo (Policia Secreta), la qual 

s’encarregava de la repressió dels opositors al règim i del control sobre l’opinió pública. 

Malauradament però, un dels trets més característics i distintius del programa nazi 

fou l’aspecte de la puresa racial. I és que el nazisme aspirava a la identificació de tota la 

societat amb l’Estat, i per això es va dedicar a impulsar la nazificació de tots els 

aspectes de la vida institucional i quotidiana. Per davant de tot, es pretenia assegurar la 

puresa racial del poble alemany i es va estendre el concepte d’arianització. 

S’afirmava que la raça ària, els individus de la qual no només s’identificaven per 

unes característiques físiques, sinó també ideològiques, havia d’ésser protegida per 

mitjà de l’exclusió dels qui presentaven qualsevol discapacitat física, de les minories 
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ètniques, dels dissidents, etc... ja que aquests representaven un perill per al nou ordre 

social. 

Tant és així que ben aviat es començà a dur a terme la persecució sistemàtica dels 

jueus. Les causes de l’antisemitisme alemany cal cercar-les en el desig d’oferir a la 

nació alemanya una explicació fàcil dels infortunis que estaven patint. Ràpidament 

doncs, s’iniciaren un seguit d’accions contra els jueus, com ara boicots als seus negocis 

Es dictaren les Lleis de Nuremberg (any 1935) que impedien els matrimonis mixtos i 

excloïen els jueus de la ciutadania alemanya i per si no fóra prou l’any 1938 se’ls va 

obligar a dur un distintiu. 

Però realment fou en el disseny i la construcció dels camps de concentració, on els 

nazis mostraren el més elevat i pervers dels seus odis. Fins aquells camps de terror foren 

conduïts tots els individus que es mostraven contraris al règim o perjudicials per l’Estat 

nazi. 

És ben sabut que no existeix cap crim que no doni els seus fruits ni serveixi 

d’exemple. I així fou. Als camps de concentració hitlerians s’hi amuntegà gran part 

d’Europa i també d’Alemanya. Les cambres de gas, la tortura, les execucions, aquell 

vessament de violència gratuïta, ens posen de manifest una destrucció salvatge i un fred 

i malvat càlcul. 

Els camps de concentració podríem dir que derivaren d’una llei senzilla i perversa: 

un treball d’envil.liment de l’home mitjançant una acció doble (física i moral), havia de 

reduir els deportats a la condició de bèsties abans de deixar-los morir. Així, no només 

tornarien a la seva condició natural, castigats en la mesura dels seus crims, sinó que 

enfrontats entre ells mateixos tots serien objecte de repulsió, restant confusos en una 

infàmia comuna que, a més, es veuria incrementada dins d’aquests terrorífics indrets, la 

qual cosa esgotaria en ells tota idea de rebel·lió. 

La degradació física continuà, embolcallant l’home per tots els racons, mitjançant 

l’esgotament produït pel treball forçat en condicions infrahumanes, ja fóra per la gana, 

la set, o la fred extrema de les interminables esperes en les nits hivernals (sense cap més 

abric que la pròpia pell) cobertes de neu, per tal de passar una revisió mèdica absurda. 

Pel que fa a la degradació moral que transmetien els camps en actuar sobre un 
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organisme debilitat i gairebé sense defenses, creava un estat d’incertesa, d’ansietat, i 

d’angoixa perpètua. Eren territoris impregnats d’una solitud plena d’espines i temorosa 

enmig d’elements hostils, una reversió absoluta de tots els valors reconeguts. Aquell 

univers, a la vegada espantós i absurd, sense punt de referència, sense seguretat, sense 

justícia i sense esperança, on tot era imprevisible, on el pitjor es convertia en virtut i el 

bé en amenaça, era precís acceptar-lo en tota la seva totalitat, i això significava la mort 

al final de la decadència, o negar-se a tota realitat. Foren molts els qui abocaren en 

aquest afer tota l’energia que encara els quedava. 

Fixar xifres exactes sobre el número de víctimes és una tasca difícil per als 

historiadors. Per exemple, entre el 70 i el 75 % de les persones que arribaven al camp 

d’Auschwitz-Birkenau en els trens – aquells que no serien capaços de treballar en el 

camp: vells, dones embarassades, discapacitats, nens – eren enviats directament a les 

cambres de gas. 

D’acord amb fonts històriques, l’any 1939, hi havia al voltant d’1’6 milions de nens 

jueus a Alemanya i en els territoris que eventualment conquistaria l’exèrcit de Hitler. Al 

finalitzar la guerra n’havien estat exterminats entre 1 milió i 1’5 milions. Pel que fa a 

Auschwitz concretament, es calcula que uns 216.000 nens van ésser-hi deportats, i se 

sap que tan sols en sobrevisqueren 451.  

A continuació, un seguit de dades atribuïdes a Alan Bullock, el principal biògraf 

d’Adolf Hitler, ens posen de manifest l’elevat nombre de víctimes que generà 

l’holocaust. 

Classificació de morts per ètnies : 

Jueus : La xifra se situa a la baixa en 4.800.000, i a l’alça en 6.500.000. 

Gitanos : entre 300.000 i 500.000. 

 

Nombre de jueus morts durant la II Guerra Mundial, classificats per països 

d’origen. 

França : 83.000                        Bèlgica : 24.000 

Holanda : 106.000                    Itàlia : 8.000 

Alemanya : 160.000                        Àustria : 65.000 



7 

 

Dinamarca : 77                              Txecoslovàquia : 277.000 

Hongria : 305.000                          Iugoslàvia : 67.000 

Romania : 365.000                         Polònia : 3.000.000 

Lituània : 135.000                         Letònia : 80.000 

Unió Soviètica : 1.000.000            Noruega : 728 

Finlàndia : 11                                Estònia : 1000 

Grècia : 71.300                              Albània : 200 

Líbia : 562 

 

Les xifres següents inclouen els civils morts en els bombardejos durant els atacs 

contra els ciutadans, les represàlies contra les accions guerrilleres, les persecucions 

ètniques (contra jueus i gitanos), l’esgotament fins a la mort de poblacions deportades i 

els presoners de guerra. 

Unió Soviètica : 7.500.000  Polònia : 5.000.000 

Iugoslàvia : 1.500.000   França : 300.000 

Hongria : 250.000    Benelux : 150.000 

 

Entre les víctimes de la repressió a Alemanya s’hi inclou també Àustria, els Sudets i 

el Protectorat de Bohèmia-Moràvia. També s’hi engloben els comunistes, els socialistes, 

l’oposició al nazisme en general i els conspiradors anti-nazis, tant civils com militars, 

que foren assassinats entre 1933 i 1945. 

Tampoc ens podem oblidar dels jueus vinguts de Noruega, Dinamarca, Bulgària i 

Romania. Dels presoners de guerra d’altres països no inclosos en aquesta enumeració, 

com ara els republicans espanyols capturats a França, nord-americans, canadencs, 

australians, sud-africans, neozelandesos, indis, nord-americans de les colònies 

franceses, etc. 

Adolf Hitler planejava matar fins a un total d’11 milions de persones, segons es 

desprèn de les actes de la Conferència de Wannsee (1942), en les quals els nazis 

decidiren posar en pràctica l’anomenada solució final del problema jueu. En va 

exterminar més de la meitat de la xifra prevista. 
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1.2 - Música i política 

1.2.1 - Preàmbul 

Segons Etiénne Souriau (fil.lòsof francès especialitzat en estètica que nasqué a Lille 

l’any 1892 i morí a París l’any 1979) l’art musical podia incloure's en la categoria d’allò 

inefable, és a dir, d’allò que no es pot expressar amb paraules. En aquesta categoria 

també hi inclogué les arts plàstiques, la dansa i l’arquitectura. Aleshores es podia dir 

que la música s’expressava amb sons, la dansa amb moviments, les arts plàstiques amb 

colors, jocs de llum i ombra, etc. El problema doncs restava mal plantejat. Souriau 

afirmà que l’art tenia el seu propi llenguatge que al marge de la paraula, esdevenia en 

allò que no es pot dir. El mestre Claude Debussy digué al respecte d’aquest tema: “La 

música resta escrita per allò inexpressable”.  

En la poesia, que es serveix de la paraula d’una forma especial, molts fil.lòsofs i 

estetes creuen que també s’hi troba un “més enllà” que es diu que resulta intraduïble. 

Aquest “més enllà” permet reforçar la transmissió d’una creença i fer-la més emfàtica i 

persuasiva. Un bon exemple d’això és el fet que molts compositors, al llarg de la 

història, han unit textos (recurs extra musical) a música amb l’objectiu de canviar el 

món en el que vivien. 

L’intent de canviar el pensament humà, el món o tots dos a la vegada, ha estat 

sempre el desig dels fundadors de religions i dels seus equivalents moderns. Els polítics 

i els sociòlegs sempre han sabut que la música pot ésser (com a instrument de poder) tan 

efectiva com la paraula parlada o escrita. Un dels casos més significatius fou el de Plató, 

el qual veia la música com un perill.  

Plató advertí sobre el gran atractiu que l’art exerceix sobre l’home i avisà del perill 

que podria representar per a la moral. Per a ell un plaer incontrolable creava un perill 

incontrolable i fou en la música on sentí amb més força el caràcter hedonista i plaent.  

L’essència de la música, segons l’estètica platònica, és l’expressió de les emocions i 

disposicions de l’ànima. Per això posseeix un gran poder per a configurar els hàbits de 

l’esperit: pot servir per al bé i per al mal. Aquesta és la concepció de l’ethos difícil de 

definir en tota la seva dimensió, però que és possible descriure com el convenciment del 

poder de la música en la voluntat de l’home: pot estimular-lo a l’acció, pot enfortir-lo, o 
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ben al contrari desequilibrar-lo fent que l’home perdi la noció dels seus actes1.   

De fet, la politització de la música va ser força important com per a fer, almenys 

durant un cert temps, que la seva naturalesa tingués també un paper social. I és que si 

ens remuntem en la nostra història ens adonarem que cap religió ha utilitzat tant la 

música i amb major efectivitat com el cristianisme. Durant molts segles, a Occident els 

afers sagrats foren considerats com els únics dignes i propis de la música. 

Un gran nombre de formes, des de la salmòdia de les antífones jueves fins al cànon 

simbòlic de la Imitació de Crist van tenir el seu origen en la música sagrada. És doncs 

ben cert que l’església mateixa ha escrit un dels capítols més significatius de la historia 

de la música.  

Tanmateix cal dir que la música també ha estat al servei de les idees seculars. Així 

per exemple en l’últim moviment de la Novena Simfonia de Beethoven, les idees 

humanístiques d’Schiller hi van ésser abocades en una forma simfònica.  

Per tant, en tot anàlisi musical cal tenir en compte un conjunt de factors que estan 

involucrats en l’aparició o creació d’un estil musical : 

- Context històric i socioeconòmic. 

- La tradició o tradicions musicals. 

- Les possibilitats tímbriques i tècniques dels instruments de l’època. 

- La intenció artística i/o comunicativa del compositor. 

- El públic al qual s’adreça. 

Fins als nostres dies ha perdurat la concepció romàntica de la música. Cal aclarir que 

el romanticisme fou un període històrico-musical que sorgí al segle XIX arrel de 

l’expansió de les idees que promogué la revolució francesa l’any 1789. El romanticisme 

com a moviment global en les arts i la filosofia, tingué com a precepte que la veritat no 

podia ésser deduïda a partir d’axiomes (premisses evidents que s’accepten sense el 

requeriment de cap demostració prèvia), ja que en el món existien realitats inevitables 

que només es podien captar a través de l’emoció, el sentiment i la intuïció. 

                                                            
1 GONZÁLEZ RECIO, José Luis. Átomos, almas y estrellas: Estudios sobre la ciencia griega. Madrid: Plaza y 
Valdés, 2007. 
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El moviment romàntic musical arrencà impulsat pel moviment literari alemany 

anomenat Sturm und Drang, sorgit durant la segona meitat del segle XVIII. Cal destacar 

el fet que aquest moviment també es reflectí de diverses maneres en la música del 

període clàssic (i no només fou l’espurna que engendrà un nou moviment musical) com 

per exemple l’elecció de les cançons i les melodies que s’utilitzaven en treballs 

comercials i l’ increment gradual de la violència en l’expressió artística, entre d’altres. 

Tanmateix l’interès de molts compositors per a adherir-se al romanticisme i la revolució 

estava limitat per la seva dependència a les corts reals. D’aquest fet en constitueix un 

bon exemple la història de l’estrena de Le nozze di Figaro de W.A Mozart, que fou 

censurada pel fet d’ésser revolucionària.  

El romanticisme musical es basà en la preponderància del subjectivisme, l’exaltació 

de les passions i els sentiments interiors, el rebuig cap a la metodologia i el formalisme 

estructural al qual fins aquesta època havia estat sotmesa la música.  

Si ens anem apropant cronològicament als nostres temps observarem que el segle 

XX ha estat format per diversos moviments o tendències, les quals han dut 

intrínsecament lligada una funció determinada de la música. Una de les característiques 

més emblemàtiques d’aquest període fou que totes les capes socials tingueren accés a la 

música. 

El sorgiment de la consciència política en la música recent, per altra banda, ha 

constituït un fenomen molt estès i un tret especialment característic de la situació 

musical d’avui en dia. El seu creixement va anar molt lligat a les revolucions culturals 

de la dècada de 1960, quan forts sentiments d’insatisfacció van fer que sorgissin intents 

d’utilitzar la música com una eina per al canvi social.  

 

1.2.2 - Panorama musical a l’Alemanya d’entreguerres 

En instaurar-se la República de Weimar, la nova Alemanya encetà dues revolucions, 

l’artística i la política. Per una banda la primera restà protagonitzada per una part de la 

modernitat vienesa d’abans de 1914 (ja que l’avenç d’aquesta va veure’s truncada per 

l’esclat de la Primera Guerra Mundial) , ben aferrada a la revisió del llenguatge i 

principalment representada per Arnold Schönberg. I pel que fa a la revolució política, 
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cal dir que fou la que emprengué el partit nacionalsocialista que s’instaurà en el poder el 

gener de 1933. Aquest es caracteritzà per raure al servei d’un art oficial i totalitari les 

normes del qual, ben oposades a qualsevol element considerat avantguardista o modern, 

foren establertes de manera rotunda per Joseph Goebbels (Ministre de Propaganda del 

Tercer Reich) :  “La naturalesa d’una revolució consisteix a contenir tot allò que és nou 

i no conèixer cap compromís (...) El nou estat té les seves pròpies lleis. Tothom s’hi 

sotmet, del primer a l’últim. L’artista també té el deure de reconèixer-les i de prendre-

les com a línia directriu del seu treball creador. Fora d’això, és lliure, perfectament 

lliure”.2 

Abans però que els nazis arribessin al poder, en el camp de la producció artística 

entre 1918 i 1933 sorgiren dos línies totalment oposades, que conformaren el ventall de 

la producció artística d’aquest període: l’ immobilisme conservador i l’experimentació 

sense fre. 

Com a exemple de la primera tendència cal destacar la figura del compositor Hans 

Pfitzner, que encarnà una feroç defensa de la tradició i fou un dels compositors 

acceptats pels nazis, que tanmateix no l’afavoriren. A començaments dels anys vint, 

destacà per les successives polèmiques que emprengué contra Busoni o Bekker, ja que 

aquestes constituïren el rerefons dels debats sobre la modernitat en aquella època. Tant 

és així que, la veu oposada de Bekker digué: “Si Pfitzner parla del perill del futurisme, 

l’art només es troba amenaçat per un perill que s’anomena estancament”. 

Malauradament, Pfitzner proclamava també el seu antisemitisme (principalment 

contra Schönberg, Schreker i Bekker) i la seva defensa de la puresa de la raça alemanya. 

De fet no fou l’únic que durant la República de Weimar proclamà tot això, ja que alguns 

diaris radicals, i no pas una minoria, atacaren de forma explícita l’internacional jueva, 

el bolxevisme o fins i tot el complot franco-alemany contra la cultura alemanya. 

Alhora glorificaren la figura musical de Bruckner, el qual esdevingué a posteriori un 

dels compositors més instrumentalitzats pel Tercer Reich. Ben antagònicament a 

aquesta línia de composició, trobem la d’Schreker a l’Escola Superior de Música de 

Berlín (any 1920) i la de Busoni a l’Acadèmia de les Arts (any 1921), les quals 

captivaren molts músics joves. Experiments sobre la no-tonalitat, els micro-intervals o 

                                                            
2DREYER, Ernst Adolf. Deutsche Kultur im Neuen Reich, Wesen, Aufgabe und Ziel der Reichskulturkammer. Berlin: 
Sclieffen-Verlag, 1934. 
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els instruments elèctrics esdevingueren per a molts compositors, preocupacions que 

apareixerien conjuntament en relació amb l’avenç de la nova tecnologia 

cinematogràfica. 

 

1.2.3 - La música a l’Alemanya durant el Tercer Reich 

Amb l’arribada de Hitler al poder, s’inicià una croada per intentar eradicar de les arts 

tot allò aliè a l’ànima germànica tot introduint l’element racial en la política cultural i 

endegant un moviment de depuració contra la modernitat artística.  

L’expressionisme, el dadaisme, la Nova Objectivitat, la Bauhaus i totes les 

innovacions estètiques contradeien l’ideal de bellesa propagat pel règim nazi i eren 

considerades corruptores de la moral i l’estètica del poble alemany.  

Tant és així, que es confiscaren dels museus més de 16.500 obres d’art modern , 

algunes de les quals foren destruïdes i altres venudes. Professors i directors de museus 

van ésser destituïts, molts artistes perseguits i es van organitzar exposicions per 

ridiculitzar l’art moder. Aquest procés culminà amb la Gran Exposició d’Art Alemany 

(Grosse Deutsche Kunstausstellung) cel.lebrada a Munic el juliol de 1937 i que fou 

titulada Entartete Kunst (Art degenerat). En el transcurs de l’any 1938, aquesta 

exposició viatjà per moltes capitals alemanyes, tot convertint-se en un símbol de la 

puixant política agressiva dels nacionalsocialistes.  

Aquesta actitud antiintel·lectual i antiartística del nacionalsocialisme, juntament amb 

la brutal exterminació del poble jueu, es convertí en un impacte fatal per a la vida 

cultural del país. Molts dels artistes més importants del moment, ja fossin jueus o no, es 

veieren obligats a prendre el camí de l’exili i l’activitat artística del país es reduí 

exclusivament a aquells que eren considerats pel poder com políticament acceptables.  

Les terres del sacre imperi romànic germànic (ja que cal recordar que la història 

d’Alemanya com a país s’inicià l’any 1871, en instaurar-se l’imperi alemany), que 

durant segles estigueren a l’avantguarda dels desenvolupaments més importants que es 

produïren en la música europea, van passar de cop a ésser una ambaixada cultural 

aïllada de les principals corrents creadores del moment. 
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El nacionalsocialisme hitlerià va erigir l’idea d’una comunitat nacional o comunitat 

del poble com a base fonamental, darrera la qual havia d’alinear-se tota la nació 

alemanya. De fet foren els nazis els que usaren l’assaig del gran compositor Richard 

Wagner anomenat Judentum in der Musik  (El judaisme en la música), que fou escrit per 

atacar el compositor jueu Jakob Meyerbeer (1791-1864) que l’havia ajudat en els seus 

inicis musicals, i envers el qual el sentiment desbordant de gratitud dels primers anys es 

transformà posteriorment en odi i rebuig. L’assaig plasmava l’absoluta certesa que tenia 

el compositor de la consciència musical innata i superior de la qual gaudia l’ésser 

germànic. Aquest assaig, que amb posterioritat fou considerat precursor ideològic de les 

tesis nazis, juntament amb el text fundacional Musik und Rasse (Música i raça, 1932) de 

Richard Eichenauer (1901-1945), van prefigurar el posterior intent d’associar els 

conceptes bàsics de la política nazi (la sang i la raça) amb les qüestions musicals.  

I és que la música, des de temps antics havia tingut especial importància per als 

alemanys. El moviment nacionalsocialista pretenia apropiar-se del llegat musical dels 

clàssics i els romàntics per a utilitzar-lo en benefici propi. Però tanmateix la malaltissa 

visió nazi del que podia ésser considerada música vàlida per a la formació de la 

“comunitat del poble”, es diferenciava irreconciliablement amb el vertader esperit 

d’aquells moviments. 

Alguns anys enrere, en l’entorn de parla alemanya havia nascut la música atonal, i 

els compositors clàssics es sumaven a les bases del modernisme: Arnold Schönberg, 

Alban Berg, Paul Hindemith i, entre altres Kurt Weill, que fins i tot començava a 

incorporar a les seves obres elements jazzístics. 

Amb l’ascensió al poder del règim nazi fou prohibida, per exemple, la música atonal 

la qual, juntament a tot allò que no s’ajustés als rígids cànons d’allò clàssic i romàntic, 

va esdevenir símbol del desordre. Compositors de la talla artística de Stravinsky, 

Hindemith, Schönberg i Berg, foren prohibits i molts d’ells hagueren d’emigrar de 

l’Alemanya nazi. Cal dir que aquests van continuar mantenint viva l’idea centreeuropea 

que consistia en creure que la música pot arribar a canviar el món. Molts van trobar 

acollida i suport a Anglaterra i als Estats Units i en menor mesura a Txecoslovàquia i a 

la Unió Soviètica. 

Tanmateix en aquest mateix període, cap dels intents per crear un tipus de música 
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nacionalsocialista va produir cap obra digne de menció. Alguns compositors no 

conformistes de les Joventuts Hitlerianes, que eren seguidors de Hindemith i Stravinsky, 

van compondre obres però cap d’ells va aconseguir crear un estil distintiu. 

 No és d’estranyar que quan s’establí al poder aquest nou moviment polític alemany, 

es caracteritzés per un ràpid procés de supressió i coordinació de totes les forces i 

institucions polítiques, socials i culturals existents fins aleshores. I és que per tal 

d’imposar la ideaologia oficial, el nazisme es va valdre d’un monopoli absolut de tots 

els mitjans de comunicació massiva com ara la premsa, el cinema i fonamentalment la 

ràdio, arribant a través d’aquests a totes les expressions culturals i artístiques, inclosa la 

música. 

 

1.2.4 - La política cultural nacionalsocialista 

Malgrat les nombroses diferències que hi havia entre la burgesia nacionalista, la 

dreta política i el “moviment nacional”, tots van aconseguir posar-se d’acord a l’hora 

d’etiquetar les obres creades per l’enemic cultural. De fet la política cultural 

nacionalsocialista es basà en la intenció de reconstruir la cultura alemanya, que es 

considerava presumptament en declivi. Als ulls dels ideòlegs nacionalsocialistes, d’una 

banda, calia revitalitzar-la fent especial atenció a l’apropiació i al treball de la tradició i 

per altra calia fer-la renéixer amb una modernitat mesurada i amb el segell 

nacionalsocialista. De fet, es creia que la política, la pertinença racial i la creativitat 

artística anaven lligades. Tal i com els nazis l’idearen, l’art alemany havia d’ésser una 

eina per ajudar a la nació a fer-se valdre en la lluita dels pobles pel predomini i l’espai 

vital.  

Així doncs, totes les expressions de la modernitat cultural i estètica foren 

anomenades en bloc de Kulturbolchewismus (Bolxevisme cultural) i denunciades com 

elements corrosius per a la cultura alemanya. 

Un altre factor a destacar en la concepció del món nacionalsocialista, fou el de la 

neteja racial que derivà de la teoria de les races. Cal destacar que molts propagandistes 

nazis com el raciòleg Hans F.K. Günther o l’arquitecte Paul Schultze-Naumburg3, 

                                                            
3 Vegi’s el seu tractat Kunst und Rasse (Art i raça), 1928. 
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postulaven l’existència d’un vincle d’unió indissoluble entre la pertinença racial, l’art i 

la cultura. 

Pel que fa a la determinació d’allò que era enemic a la cultura alemanya, cal dir que 

es va declarar l’existència d’un lligam entre la modernitat estètica i el judaisme, fet que 

els propis nazis exemplificaren amb persones i artistes concrets. Un altre aspecte que 

conformà l’ ideologia del partit nazi fou la creença de la superioritat de la “cultura 

alemanya” davant de la cultura d’altres nacions, com per exemple la dels pobles eslaus 

o els francòfons. 

A grans trets es pot dir que els objectius essencials de la política cultural 

nacionalsocialista fou la consideració de l’art modern i tot allò que s’oposava a la figura 

tancada de l’home alemany tradicional, com quelcom estrany a la raça i per tant no 

alemany i en conseqüència defensà l’eradicació total d’aquest. La cultura es va sotmetre 

a la fórmula de la unificació (Gleichschaltung): Un poble, un imperi, un líder  (Ein 

Volk, ein Reich, ein Führer), fet que fou rebut amb entusiasme per una gran part de la 

població. I és que els nazis intentaren dirigir l’anomenat art alemany d’acord amb el 

concepte programàtic de la proximitat entre l’artista i el poble.  

A través de l’art, calia fer que cada membre de la comunitat alemanya experimentés 

emocionalment la seva pertinença a la comunitat ària i a la comunitat alemanya. La 

resta d’individus considerats pels nazis aliens a la comunitat per motius ja exposats amb 

anterioritat, eren malauradament declarats “inferiors”. Així doncs, tal i com creia el 

ministre d’Educació Nacional i Propaganda Joseph Goebbels, calia utilitzar 

estratègicament l’art i les noves formes mediàtiques de la cultura per tal d’assolir els 

objectius nacionalsocialistes4. 

Pel que fa al desenvolupament de l’art musical alemany cal dir que la vida 

concertística va tenir un gran suport, tret dels casos de músics que foren declarats no 

aris o els qui es consideraren vinculats a l’esquerra política. Així doncs, Otto Klemperer 

i Arturo Toscanini, que fins aleshores havien dirigit concerts a grans teatres, van ésser 

expulsats de la vida musical alemanya. En canvi, el director Clemens Krauss va gaudir 

del suport especial de Hitler, i alguns directors joves com Herbert von Karajan no van 

                                                            
4 DIVERSOS AUTORS.  La Musica del III Reich . Barcelona/Paris : Caixa de Catalunya – Cité de la musique, 2007. 
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menysprear les oportunitats que se’ls van brindar per tal de desenvolupar 

satisfactòriament la seva carrera musical. 

Al seu torn l’exposició de Música degenerada (Entartete Musik),  va seguir el 

mateix procediment que l’exposició d’art degenerat tot remarcant, a la manera 

publicitària, l’esquema amic-enemic. En aquest cas es mostraren obres de músics 

detestats (jueus, homosexuals, partidaris de partits d’esquerra...) i les transgressions de 

corrents musicals que s’havien realitzat fins aleshores i que calien ésser ridiculitzades 

per tal de fer-les desaparèixer del panorama musical alemany.  

Cal destacar que aquesta exposició s’organitzà en ocasió de les Jornades Musicals 

del Reich (Reichsmusiktage) de Düsseldorf, per iniciativa de Hans Severus Ziegler, 

dirigent cultural nacionalsocialista i director artístic del Teatre Nacional de Weimar. 
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2 -  REFLEXIÓ ÉTICA DESPRÈS DEL SILENCI 

L’holocaust fou un esdeveniment colpidor que sacsejà violentament la història de 

l’home. Des d’aleshores molts van creure que res tornaria a ser com abans. 

Hom pot arribar a titllar l’episodi com la història de la misèria humana. Allí l’infern 

es feu realitat. Un infern on tot el que romania al voltant de l’home, sense excepció, era 

el seu enemic.  

2.1 – La lliçó 

El fil.lòsof Lévinas va néixer a Kaunas l’any 1905 (Lituània) en el si d’una família 

jueva i burgesa. La seva vida es veié profundament trasbalsada per l’aniquil.lació total 

de la seva família en els camps de concentració nazis, del qual ell afortunadament en 

pogué sobreviure. En totes aquestes experiències traumàtiques hi trobà la fórmula d’una 

nova filosofia, la qual enaltiria a la persona, deixant en un segon pla el “ser”. Així 

doncs, formulà que l’ètica establia l’estimació a aquell altre que no som nosaltres. Els 

altres, aquells que són, han estat o seran. 

Segons el fil.lòsof català Joan Carles Mèlich “ocupar-se de l’ètica és preocupar-se 

per l’altre”. Però si volem parlar d’ètica, cal primer que l’arribem a conèixer. 

L’ètica es manifesta en deposar del jo, la seva sobirania, el seu orgull i la seva 

prepotència. Quan canvia el jo per el tu o pels altres, aleshores i no abans l’ètica se’ns 

mostra amb tota la seva esplendor. 

Lévinas proposa parlar de “l’humanisme de l’altre home” perquè és l’altre aquell 

qui té la primera paraula. L’ètica de l’humanisme de l’altre home no serà, per tant, una 

ètica de la llibertat sinó de la responsabilitat. Hi ha ètica allà on hi ha responsabilitat, on 

la vida i la mort de l’altre esdevé la primera realitat a valorar. Només d’aquesta manera 

podem donar sentit a l’acte lliure de l’home. Però tal vegada ens haguem de replantejar 

les coses i sentenciar com ho fa Mèlich en el seu llibre La lliçó d’Auschwitz : “el vell 

humanisme va morir a Auschwitz”. 

Els diversos autors que han tractat allò que significaren Auschwitz, la deportació i 

l’extermini en camps de concentració opinen que el lager no fou només un lloc on es 

negà la vida, sinó també un lloc on es donà la negació de la mort. Allí no s’assassinaven 
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persones, sinó números i de resultes no hi havia víctimes. Allí la mort era trivial, 

quotidiana, burocràtica. En lloc de “mort” hi havia “fabricació de cadàvers en sèrie”. 

Així doncs els lager emergien com a monts de cadàvers eteris sortint per aquelles 

xemeneies fetes de maons, mentre que els altres cadàvers vius respiraven l’alè de la 

mort. 

Un exemple ben clar que contradiu el lema sentenciat al llibre de Mèlich el 

representa la figura de Neus Català, la qual ens conta que un dels factors que des del seu 

punt de vista creu que l’ajudà a salvar-se fou no pensar en ella mateixa sinó en els altres. 

Qui pensava només en ell mateix s’ensorrava. 

Calia estendre al màxim el valor de la solidaritat darrera aquelles filferrades 

espinoses. El suïcidi era portat per la mirada profunda a un mateix, a l’estat en què 

romania el seu propi cos, la seva ànima. Allí l’elixir de la vida era en gran mesura no 

pensar en un mateix. El camp era la presència del mal, de l’horror. L’angoixa en el 

filòsof Heidegger apareix davant el no-res. Per Levinas no hi ha angoixa sinó horror, i 

no sorgeix davant el no-res sinó davant l’ésser. 

Potser podríem dir que els camps de concentració romanien eternament a les fosques 

i uns éssers titllats amb el nom d’SS hi estenien el mal més absolut. A l’exterior del 

camp, és a dir a la claror, aquests éssers es transformaven en ens i ningú no sospitava 

res. O si més no, mai arribarien a creure’s que la foscor dels camps obnubilés i 

transformés de forma tant bèstia a aquelles persones aparentment normals. 

Els SS eren els funcionaris d’una gran indústria de la mort, la qual es tornava 

operativa en els Camps de Concentració. La més pura burocràcia i tecnologia juntes. 

Com ve a dir Mèlich, violència autoritzada, rutina, disciplina, separació entre la víctima 

i el botxí o mort administrada són condicions necessàries per tal que una màquina de 

matar organitzada burocràticament funcioni amb èxit. Auschwitz no hauria estat 

possible si a les víctimes no se’ls hi hagués llevat el rostre. Per tal que es pogués dur a 

terme l’extermini, calia que els botxins mai tinguessin la impressió que estaven matant 

persones, sinó coses, insectes, paràsits. Però també va ésser necessari l’ajut de la 

tecnologia. 

Els nazis van calcular fredament quina podria ésser la forma més ràpida i econòmica 

per a poder matar el màxim nombre de persones. El resultat, les cambres de gas. 
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Mèlich ens diu que “El sistema tecnològic és un sistema reaccionari, ja que és del 

tot cec al drama de la civilització moderna, al drama de la barbàrie totalitària en totes 

les seves formes i variants, una barbàrie de la qual Auschwitz i els altres lager en són el 

símbol més pervers”.5 

 

2.2 – La realitat dels lagers 

Als camps de concentració s’exterminà de manera sistemàtica a milions de persones. 

Els lagers foren l’expressió de la condició inhumana. L’emblema del no-lloc, de l’espai 

sense temps, d’un temps que tan sols era present, sense deixar cabuda al passat i menys 

al futur. Tot hi era aniquilat. Els lagers foren el símbol del silenci perpetu i de la total 

deshumanització. Allí no hi romanien persones sinó coses, números...res més. Un indret 

tètric, irracional, símbol de la submissió més pura. Resulta paradoxal que aquests 

indrets nasquessin al mig d’una civilització culte com Alemanya. 

“L’infern va aflorar al cor de la cultura..”.6  Res no va impedir en el proper món de 

Dachau que a Munich es desenvolupés el gran cicle d’hivern de la música de cambra de 

Beethoven.7 Amb això podríem preguntar-nos:  Com es pot tocar Schubert a la nit, 

llegir Rilke al matí i torturar al migdia?. Com podem donar resposta a aquestes 

preguntes?. 

Difícilment hom pot arribar a concebre la figura complexa de l’SS. Persones 

altament sensibilitzades amb el món cultural, capaces de cometre les pitjors atrocitats i 

els pitjors crims de la humanitat. Quelcom terrible i irracional. Un fet paranormal en la 

història de la humanitat. Tal vegada podríem cercar una explicació en el fet que els SS 

concebien a la gent com una massa de coses, paràsits o simples números. Allò que 

assassinaven no eren persones. Però tot i així encara es fa difícil de comprendre.  

L’empremta de la història, la seva cicatriu, en obrir-se, parla, i les seves paraules 

cobreixen cada vegada el món de sang, com si es tractés d’un ritual infernal. 

 

                                                            
5 MÈLICH, Joan Carles. La lliçó d’Auschwitz .  Barcelona: Biblioteca Serra d’Or, 2001. 
6 Id. 
7 www.fmh.org 
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2.3 – Les veus del silenci. 

 “si l’écho de leurs voix faiblit, nous périrons” 8 

“si el ressò de les seves veus s’afebleix, morirem” 

                                                                     Paul Éluard.  

La presència de vida cultural als camps de treball i extermini representa un fenomen 

singular en la història de la civilització. El refugi cultural fou doncs, l’única via possible 

per a l’expressió humana a través de l’art. D’aquí que les manifestacions artístiques en 

els camps siguin d’un gran valor estètic, ja que els seus progenitors han aconseguit 

deixar lliure l’esperit per a crear en la mateixa regió del mal i emocionar-se amb les més 

ínfimes coses.  

Malgrat que les condicions de vida eren inhumanes, hi va haver un petit espai en la 

vida quotidiana dels presoners per a la literatura, la pintura, la poesia, la música, etc. No 

era necessari ser artista o intel·lectual de professió. Tots els deportats foren capaços 

d’omplir els seus esperits per uns instants per compondre versos senzills, taral·lejar una 

cançó o contemplar una posta de sol i admirar la naturalesa. Aleshores, paradoxalment, 

aquells homes esdevenien lliures i es sentien vius. D’alguna manera podien cridar, 

blasfemar l’enemic o senzillament espargir els seus pensaments enmig del silenci, sense 

que ningú els sentís. 

 

2.3.1 - La música com a instrument d’evasió  

La música, de la mateixa manera que altres arts, també va ésser present als camps de 

concentració. Així per exemple, alguns presos dotats de bona veu eren convidats a 

cantar als barracons per alegrar als seus companys i companyes. D’altres sabien tocar 

instruments i s’organitzaren en petits grups. Un dels exemples més coneguts fou el de 

l’orquestra femenina dirigida per la violinista Alma Rosé (neboda de Gustav Mahler) a 

Birkenau.  

Una de les integrants de l’orquestra, Hilde Grimbaum (violinista) escrigué sobre 

Alma Rosé: “Alma ens deia que si fallàvem en les nostres interpretacions nosaltres 

                                                            
8  LEROY, André . La Deportación. El horror en los campos de concentración . Barcelona : Editors S.A. , 2000. 
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també ens convertiríem en fum com el que vèiem sortir de la xemeneia del crematori 

des de la sala on assajàvem”.9  Una altra integrant, Eva (violinista)  tractant d’explicar 

el dolor que sentia en haver de veure aquell horror diàriament, contà que quan arribaven 

els camions carregats de deportats, l’orquestra havia d’interpretar coses alegres. Mentre 

tocava tenia la certesa que els deportats pensarien: “No deu ser tan dolent. Fins i tot hi 

ha música”. També tenia la certesa que mitja hora més tard aquells mateixos homes, 

dones i nens moririen gasejats i després els seus cóssos serien carbonitzats en els forns 

crematoris d’Auschwitz-Birkenau”.10 

Referint-se també a l’horror dels camps, Paul Ancerl (Poeta jueu d’origen romanès, 

1920-1970,) va manifestar en una ocasió: “M’agradaria que us imaginéssiu per un 

moment el que pot significar per a algú que està internat en un camp d’extermini, 

interpretar música, sentir a cada instant que pot ser l’última vegada que toca, 

acompanyar els afusellaments, saber que qui avui t’escolta complagut, demà incinerarà 

el teu cos perquè les teves cendres atenyin la seva tomba enmig dels núvols”. 

A molts deportats, la música els serví per a sobreviure enmig d’aquell infern. Als 

camps de concentració no només es tractava de sobreviure físicament sinó també 

moralment. Per això alguns músics deportats que afortunadament sobrevisqueren, 

relaten com la música els serví per a evadir-se de tot l’horror que durant tant de temps 

els envoltà. Szymon Laks (músic deportat) va escriure: “No manquen publicacions que 

declarin, amb èmfasis, que la música sostenia als presoners i els donava forces per a 

resistir”.11  Karel Fröhlich (violinista d’origen txec) conta com en el camp ded 

concentració la inseguretat era absoluta, la mort era una realitat i una fugida impossible. 

 L’experiència del temps havia de ser l’experiència del pas del temps més 

interminable i més buit. A totes aquestes tristes condicions, calia a més sumar-hi un 

factor essencial, impossible de trobar en les societats normals, i és que en realitat no 

tocàvem per a un públic, ja que aquest desapareixia constantment.  Eren músics abocats 

al silenci. 

Viktor Ullmann pensava el mateix que Karel Frölich, agregant pel seu cantó que 

quan el compositor tenia la ment plena de sons, se li presentava l’impossibilitat de 

                                                            
9 www.ciberanika.com 
10 www.fmh.org 
11 LAKS, Szymon. Mélodies d’Auschwitz. Paris : Le Cerf, 2004. 
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plasmar-los tots al paper (per escassetat d’aquest) i per tant havia d’alliberar solament 

l’idea general i eliminar-ne la resta. 

Fania Fénelon (músic deportada) conta que “la música és el millor i el pitjor de les 

coses. El millor: devora el temps i procura l’oblit de forma semblant a una droga de la 

qual se’n surt al·lucinat. El pitjor, perquè el nostre públic són ells, els assassins; són 

elles, les víctimes”.  

Cal dir que les petites reunions per parlar sobre diversos temes culturals també 

ocupaven els breus moments de descans dels presoners. Milena Jesenska i Margarete 

Buberneumann solien concertar trobades secretes, on la literatura era el centre de la 

conversa ja que pensaven que “l’esperit constitueix una illa, petita però segura, en el  

centre mateix d’un mar de misèria i desolació”. Fins i tot el testimoni de Neus Català 

(deportada a Ravensbrück) ens aporta que la cultura al camp no s’oblidà mai, ja que era 

una forma d’evasió que omplia de vida a les presoneres. Al camp de Ravensbrück 

s’organitzà una coral de la qual Neus Català en formà part i els dies que no es cantava, 

les presoneres es reunien per a parlar de diversos temes.12 

Un altre cas el representà la jove pintora polonesa Miszka, que no va perdre els 

desitjos de pintar malgrat trobar-se en les situacions més adverses. D’altres, més que 

dibuixar preferiren embolcallar-se en obres mestres: Milena Jesenska va retallar d’un 

diari una reproducció de Bruegel i va enganxar-la a la paret per contemplar-la a diari. És 

a dir, la música, els dibuixos, artesanies senzilles i petits retalls de quadres famosos 

transportaven als deportats i deportades a un altre món, un territori enyorat de coses 

belles. La flama de l’esperança en alguns mai no es va apagar : existia un altre món. 

Pel que fa a l’origen de l’impuls creador, molts experts opinen que fou el torrent de 

vivències i l’afany per deixar un record tangible el que portà a homes i dones i fins i tot 

a nens a crear. Era el desig de perpetuar la memòria col·lectiva. Durant els treballs 

forçats o els escassos moments lliures, els presoners escrivien poemes en petits trossos 

de paper i els memoritzaven immediatament per por a ésser descoberts o perdre el 

preuat paper. 

Resulta paradoxal observar que en els camps de concentració la música hi jugà dos 

papers. El primer, erigir-se com un instrument de salvació i el segon esdevenir un 
                                                            
12 Font: entrevista personal e l’autora a Neus Català. 2006. 
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instrument de terror. Alguns experts sobre el tema afirmen que entre totes les arts, 

només la música va conviure amb l’extermini de jueus que els alemanys van organitzar 

entre 1930 i 1945.13  Fou l’única art registrada com a tal per l’administració dels camps 

de concentració. 

Tolstoi afirmà sobre aquesta concepció de la música: “Allà on es vulgui posseir 

esclaus és precís comptar amb tota la música possible”.14  

La música paralitza l’ànima. La batuta del director d’orquestra fa callar la cacofonia 

dels instruments i instal·la el silenci que espera la música. Sobre aquest fons de silenci i 

mort desencadena súbitament el sorgiment del primer compàs. Un grup d’homes o 

d’animals és sempre salvatge. És domèstic només quan obeeix ordres, es posa dret quan 

sent el xiulet i s’aglomera a les sales de concerts. L’home és esclau de la música en 

algunes ocasions, ja que per exemple li és gairebé impossible d’arribar a l’arítmia.  

 

2.3.2 - La música com a instrument de terror 

Les sirenes dels camps de concentració foren Wagner, Brahms, Schubert, etc. A 

través de la música d’aquests, els nazis impulsaren un nacionalisme desenfrenat. A 

alguns aquesta audició els abocava a la mort i era aleshores quan la música col·laborava 

en l’extermini. 

Alguns testimonis afirmaren que la música desmoralitzava els desgraciats i els 

precipitava cap a la seva fi. Szymon Laks conta en el seu llibre Musiques d’un autre 

monde, una de les moltes experiència viscudes a Auschwitz. En aquest camp, la vigília 

de Nadal de l’any 1943, el comandant Schwarzhuber va ordenar que els músics del 

lager toquessin nadales alemanyes i poloneses davant de les infermeres de l’hospital de 

dones. Szymon Laks i els seus músics anaren a l’hospital de dones.  

Al principi totes les dones van esclatar en plors, particularment les dones poloneses, 

fins a formar un plor més sonor que la música. Ràpidament, els crits seguiren a les 

llàgrimes. Les infermeres cridaven: “Pareu!, pareu! . Aneu-vos-en! , desapareixeu! . 

Deixeu-nos morir en pau!”. Szymon Laks era l’únic músic que comprenia el sentit de 

                                                            
13 QUIGNARD, Pascal. El odio a la música. Barcelona : Andres Bello, 1998. 
14 Id. 
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les paraules en polonès que les infermeres llançaven a crits. Els músics miraren a Laks, 

el qual els va fer un senyal per marxar. Laks afegí que “mai hauria pensat fins a quin 

punt la música podia fer tant de mal”.15 H.G. Adler (poeta i novel.lista jueu de parla 

germànica) fou empresonat a Theresienstadt i en ser-ne alliberat contà, entre d’altres 

coses, que no suportava que es cantessin àries d’òpera a dins del camp. 

Una altra testimoni, que també restà presonera a Theresienstadt, anomenada Hedda 

Grab-Kernmayr digué: “No entenc com Gideon Klein va compondre un Weigenlied 

(cançó de bressol) al camp”. El 10 de Maig de 1945, el camp de Theresiendstadt fou 

alliberat per l’exèrcit roig. Quan Hedda Grab-Kernmayr, la qual havia dedicat tota la 

seva vida a la música, va sortir del camp no va cantar mai més. Va emigrar a l’oest dels 

Estats Units, i no va voler parlar mai més de música. Fins i tot evitava parlar de música 

amb els músics que també havien compartit l’horror nazi. Grab-Kernmayr exemplifica 

igual que tants d’altres casos, com després d’haver viscut l’holocaust, la música pot 

tornar-se abominable per a qui més l’estimà. 

El cèlebre compositor francès Gabriel Fauré deia que tant l’escriptura com l’audició 

de la música implicaven un “desig de coses inexistents”. “La música és el reialme de 

l’interval mort. És allò irreversible que ens visita. És allò desfet que es refà. És allò que 

ve de cap lloc. És el retorn d’allò sense retorn. És la mort en el dia”16. És realment 

sorprenent que aquells que estimaven la música més refinada i complexa i que eren 

capaços d’emocionar-se escoltant-la, esdevinguessin a la vegada capaços de cometre les 

majors atrocitats.  

Tot escoltant el testimoni de Romana Duraczowa també podem comprendre com es 

vivia el paper de la música com a instrument de terror: “Arribem de treballar. El camp 

s’acosta. L’orquestra del camp de Birkenau toca foxtrot de moda. L’orquestra ens 

escalfa la sang. Odiem aquesta música! . Odiem aquelles músics! Aquelles noies estan 

assegudes, totes vestidetes de blau marí amb un coll blanc. No només estan assegudes 

sinó que també tenen dret a cadires!. Es considera que aquesta música ens exalta. Ens 

mobilitza com el so de la trompeta en una batalla. Aquesta música estimula fins i tot als 

cavalls agonitzants que mouen les seves potes al ritme de la dansa que s’està tocant”. 

                                                            
15 LAKS, Szymon. Mélodies d’Auschwitz. Paris : Le Cerf, 1991. 
16 QUIGNARD, Pascal. El odio a la música. Barcelona : Andres Bello, 1998. 



25 

 

Szymon Laks va escriure que li semblava que l’audició de la música produïa un 

efecte depriment sobre la desgràcia extrema. Laks, precisa: “Certament, durant els 

concerts dominicals a alguns dels espectadors que ens rodejaven els agradava escoltar-

nos. Però era un plaer passiu, sense participació, sense reacció. N’hi havia d’altres que 

ens maleïen, que ens insultaven, que ens miraven de reüll, que ens consideraven com a 

intrusos que no compartíem el seu destí”.17 

La música resta lligada al drama de la mort. Tristament, alguns deportats de 

professió músics que sobrevisqueren la barbàrie nazi, en ser alliberats van voler trencar 

tots els lligams amb la música i no van tornar a prendre-hi contacte mai més. Això ens 

fa palès que la música als camps no els feu evadir-se, sinó que oprimí durament les 

seves ànimes. La música podia tornar-se odiosa per aquells que més l’estimaven, un fet 

tal vegada comparable al so de la sirena del relat d’Homer. Ulisses, lligat al pal de la 

seva nau, és assetjat per la melodia que l’atrau. Per a molts deportats, la música era com 

un ham que atrapava les ànimes i les conduïa cap a la mort. Fins i tot acompanyava els 

cossos nus dels deportats quan entraven a les cambres de gas. Szymon Laks deia: “la 

música precipitava el final”. L’escriptor italià Primo Levi escrigué: “Al Lager la 

música ens empenyia cap al fons”. La música es vinculà amb l’impacte de la mort, fet 

que descobríel propi Primo Levi en sentir per primera vegada música interpretada en un 

lager.  

Curiosament, Primo Levi també explica que a Auschwitz cap detingut ordinari 

pertanyent a un Kommando ordinari, hauria pogut sobreviure. Tan sols quedaren 

metges, sastres, sabaters, músics, homosexuals encara joves i atractius, amics o 

compatriotes de certes autoritats del camp, més alguns individus particularment 

despietats, vigorosos i inhumans, sòlidament instal·lats per la comandància dels SS en 

funcions de Kapos dels blocs. 

 És possible que hom es pregunti perquè la música va poder ésser barrejada amb 

l’execució de milions d’ éssers humans? . Perquè hi va tenir un paper tan actiu? . En un 

dels seus assajos, l’escriptor i indagador musical Pascal Quignard diu: “la música viola 

el cos humà. El posa dempeus. Els ritmes musicals fan néixer els ritmes corporals. 

L’orella no es pot tancar quan es troba amb la música. Al ser un poder, la música 

                                                            
17 LAKS, Szymon. Music of another world. ChesterMichigan-Dearborn : Northwestern University Press, 2000.  
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s’associa a tot poder. Escoltar i obeir van units, doncs la música aquí facilita la 

submissió”. 

 Cal dir que una de les funcions més quotidianes de les bandes de músics era 

acompanyar la sortida i el retorn dels komandos. La primera vegada que Primo Levi va 

escoltar l’orquestra d’Auschwitz tocant a l’entrada del camp l’obertura Rosamunda de 

Schubert, li costà reprimir un riure nerviós que s’apoderà d’ell. Va veure aparèixer els 

batallons que tornaven al camp seguint una marxa estranya: avançaven en files de cinc, 

gairebé rígids, amb el coll dret, els braços enganxats al cos com si es tractessin de 

soldadets de plom i aleshores la música els alçava les cames i manejava els cossos com 

si fossin autòmats. Els homes tenien tan poques forces que els músculs de les cames 

obeïen la música que Szymon Laks dirigia malgrat la seva oposició. 

Primo Levi va titllar d’infernal la música: “Les seves ànimes estan mortes i és la 

música la que els impulsa cap endavant, com el vent a les fulles seques, i es transforma 

en la seva voluntat”. 18 També feu referència al macabre plaer estètic experimentat pels 

alemanys davant d’aquestes patètiques coreografies matinals i vespertines. 

Els oficials alemanys utilitzaren la música dins els camps de concentració no pas per 

fer minvar el dolor ni per a reconciliar-se amb les víctimes, sinó per a poder augmentar 

l’obediència i per al seu propi plaer. Un plaer sàdic experimentat en l’audició de 

melodies animades i en la visió d’un ballet d’humiliació dansat per la tropa dels 

menyspreats. La música als camps era sentida per alguns com un malefici, era com una 

mena d’hipnosi del ritme continu que anul·lava el pensament i adormia el dolor. Calia 

escoltar-la sense obeir-la per tal de sentir-ne la seva veritable essència. 

Alma Rosé, preferia la perfecció de la música que la felicitat de les seves intèrprets. 

La músic sempre havia estat el seu objectiu, no els sers humans. Alma va cridar, 

bufetejar, castigar... Ella afirmava que “aquí o, a fora d’aquí, el que un realitzi cal que 

ho realitzi bé, encara que només sigui per respecte a un mateix”. Fins i tot, després de 

la seva mort, alguns oficials de les SS van retre homenatge a Alma. 

També cal dir que la música no només sostenia l’ànim dels músics, sinó que també 

sostenia el cos. Els músics no estaven obligats a complir tasques penoses i es podien 

                                                            
18 QUIGNARD, Pascal. El odio a la música. Barcelona : Andres Bello, 1998. 
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alimentar millor, tal com testimonia Szymon Laks. És a dir, la música era per als músics 

allò que els permetia alimentar no només l’esperit, sinó també l’estómac. 

De fet, una de les funcions principals de les orquestres dins dels camps era la 

d’acompanyar les marxes d’entrada i sortida dels Arbeitkommandos (grups de treball) 

cap als treballs forçats. Szymon Laks ens ho explica amb molta precisió en el seu llibre 

Music of another world19. L’orquestra-banda estava integrada per almenys cinc músics. 

L’augment o la disminució de la plantilla depenia de la quantitat de defuncions o 

l’arribada de nous músics fets presoners. 

L’emplaçament de l’orquestra era en una espècie de tarima al pati central i sota 

l’ordre d’un kapo, començaven a tocar marxes brillants i amb intensos redobles. Una 

vegada finalitzat el pas dels presos, la majoria dels músics s’incorporaven a la feina que 

els havia estat encomanada. A la tarda, els músics deixaven les seves feines i 

s’incorporaven a la banda tot començant a tocar per a rebre els altres. 

La música també realitzà una funció recreativa i d’oci per als oficials alemanys. I és 

que en ocasions, l’Hauptstumführer (capità) del camp podia sol·licitar qualsevol peça i 

havia d’ésser executada amb la més gran rapidesa per tal d’evitar temibles càstigs. 

 A Auschwitz es realitzaven concerts els diumenges per acompanyar la solitud 

d’aquell dia. Maria Mandel (comandant nazi) tenia una debilitat particular per l’ària de 

Madame Butterfly. Anava a la barraca dels músics a qualsevol hora del dia o de la nit 

demanant que li cantessin i sempre en sortia meravellada. Josef Kramer, comandant de 

Birkenau, compartia les inclinacions musicals de Mandel i promovia les activitats de 

l’orquestra femenina al seu camp. Quan tots dos marxaven, aleshores era el doctor 

Mengele qui es mostrava com el més fervent melòman. Segons Laks, els tangos eren els 

que més complaïen a certs Kapos polonesos. Al camp de Janowska (situat en l’actual 

Ucraïna) alguns SS ordenaven als violinistes jueus tocar tangos mentre es cavaven 

fosses, a les marxes, durant les tortures i en els afusellaments.  

L’única música perillosa per als alemanys era la que interpretaven els presoners 

d’amagat entre ells, la música robada, els discs, la ràdio: la música de fora era perillosa 

ja que era l’únic passaport possible vers la vida o la definitiva pau. 

                                                            
19 LAKS, Szymon. Music of another world. ChesterMichigan-Dearborn : Northwestern University Press, 2000. 
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3 - VIDES I OBRES 

Afortunadament, avui en dia es té constància de l’existència de molt bons i acurats 

estudis historiogràfics realitzats per diverses institucions, universitats europees i 

fundacions dedicades exclusivament a la memòria de l’holocaust. El material existent 

per tal de dur a terme aquest treball és ingent, però encara resta molt per a organitzar. 

D’altra banda també és ben cert que manquen en gran mesura fonts, tant escrites com 

virtuals, referents a aquesta temàtica ja sigui en català o bé en castellà. 

En els dos següents punts s’ofereix un recull de diverses biografies de compositors i 

intèrprets que van patir directament les inhumanes conseqüències de l’holocaust. Cal 

precisar que per motius de temps i sobretot d’espai, ha estat necessari acotar alguns 

temes biogràfics i també fer un mostreig selectiu d’entre els milers de músics deportats. 

Tots ells però, tenen igualment el meu profund respecte. 

 

 

3.1 – Els compositors. 

Bermann, Karel                                                                                          

PREÀMBUL 

Poc temps després d’iniciar la seva carrera professional com a cantant baix i 

compositor, Bermann va ésser empresonat a Theresienstadt, el març de 1943. Allí 

participà en la vida cultural del camp. Tant és així que el gran compositor Viktor 

Ullmann, el qual romania també empresonat a Terezín, escrigué per a ell el paper de la 

mort en la seva òpera anomenada Der Kaiser Von Atlantis (L’Emperador de l’Atlàntida) 

i el brillant Pavel Haas compongué per a ell l’obra Four Songs to Texts of Chinese 

Poetry. 
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BIOGRAFIA 

Va néixer el 14 d’abril de 1919 en un petit poble anomenat Jindrichuv Hradec situat a la 

Bohèmia del sud. A l’edat de 24 anys ja havia guanyat una considerable experiència 

com a cantant, director i compositor.  

Bermann arribà al camp de concentració de Theresindstadt el març de 1943. Allí la 

música ja hi era ben establerta i ràpidament el jove músic va esdevenir un important 

participant, primerament com a “performer”. Cal destacar que compongué grans obres.  

El 28 de Setembre de 1944, Bermann va ésser transportat al camp d’extermini 

d’Auschwitz. Essent jove i tenint una bona salut,  va sobreviure el primer procés de 

selecció, i va ésser enviat cap a un camp de treballs forçats a Kauffering, on va 

contraure tifus i estigué a punt de morir. Després de l’alliberació, Bermann va retornar a 

Praga on finalitzà els seus estudis al Conservatori de Música i seguidament inicià la 

seva llarga carrera, essent un dels principals baixos al Teatre Nacional de Praga. També 

esdevingué professor de cant a l’Acadèmia de Música de Praga. Un dels seus alumnes 

contà que Bermann albergava una certa melancolia. 

Bermann compongué un cicle de quatre cançons anomenat Poupata (Rosebuds) i 

diverses suites per a piano, entre les quals destaca la suite Terezín. Aquesta suite va 

ésser acabada el dia del seu 25è aniversari (14 d’Abril de 1944) i està formada per tres 

moviments. Cal també esmentar la suite per a piano Reminiscences, que fou acabada 

l’any 1945 i l’obra Broucci  per a piano i soprano. Morí a Praga l’onze d’agost de 1995. 

          

Bloch, Ernst                                                                                             

PREAMBUL 

Tot i destacar en l’ àmbit pedagògic i per la seva formació musical com a violinista, 

Ernst Bloch és considerat un dels compositors més prolífics de música de temàtica 
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jueva. L’atzar va fer que sortosament no es veiés involucrat en la barbàrie nazi, doncs 

quan va esclatar la Segona Guerra Mundial , ja s’havia traslladat als Estats Units, on va 

passar bona part de la seva vida.   

BIOGRAFIA20 

Ernst Bloch, va néixer a Ginebra (Suïssa) el 24 de juliol de 1880.  Va estudiar amb 

el reconegut compositor suís Émile Jaques-Dalcroze i a Bèlgica amb el violinista 

Eugène Ysaÿe. De 1911 a 1915 va ser professor al Conservatori de Ginebra. El 1916 

realitzà una gira pels Estats Units amb la ballarina Allen Maud, i després que l'agència 

de viatges va fer fallida, es va instal.lar a Nova York. Ben aviat va trobar l'èxit com a 

professor, director d’escola de música i també compositor. El 1924 va obtenir la 

ciutadania nord-americana. Va ser director de l'Institut de Música de Cleveland des de 

1920 fins 1925 i del Conservatori de San Francisco de 1925 a 1930. El 1927 va guanyar 

el primer premi en un concurs patrocinat per Musical América Llatina amb la seva 

composició, una rapsòdia èpica. 

La música de Bloch reflecteix temes culturals i litúrgics jueus, així com les 

tradicions europees post-romàntiques, entre elles els estils de Claude Debussy, Gustav 

Mahler i Richard Strauss. El seu interès per les sonoritats cromàtiques de Debussy i 

Maurice Ravel és evident en el poema simfònic Hiver-Printemps (Hivern-primavera) 

(1905).  

 Bloch va compondre un nombre significatiu d'obres sobre temes jueus, entre elles l’ 

Israel Symphony (1916), Trois poèmes Juifs (Tres poemes jueus) per a orquestra (1913), 

el poema simfònic Schelomo (Salomó) per a violoncel i orquestra (1916) i la suite Baal 

Shem per a violí i piano (1923). La seva obra Avodath Hakodesh per a baríton, cor i 

orquestra (1930-1933) representa la plena maduresa del seu domini de la música 

relacionada amb els temes i la litúrgia jueva.  

Moltes de les obres de Bloch mostren una forta tendència neoclàssica i la 

combinació de les formes musicals del passat amb les tècniques del segle XX. Els 

exemples inclouen el Concerto Grosso n º 1 (1925) i el seu Quintet per a piano i cordes 

(1923), que utilitza quarts de to de color i augmenta la intensitat emocional de la 

música. Altres obres notables seves inclouen una rapsòdia èpica per a orquestra (1926), 
                                                            
20 Vegi’s més informació a la pàgina 96. 
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una suite per a viola i piano (1919), i cinc quartets de corda (1916, 1945, 1952, 1953, 

1956). 

Ernst Bloch fou un compositor molt personal. Tot i no ser pioner d’un nou estil de 

música, va parlar amb una veu distintiva en la qual podia assimilar influències del folk, 

la tècnica de 12 tons i fins i tot quarts de to coloristes. En un segle atomitzat 

estilísticament, els seus interessos foren universals i la seva música era alhora estimada 

pel públic i font d'inspiració per a una generació més jove i més orientada 

acadèmicament. 

Bloch va viatjar des de Suïssa a Bèlgica, Munich i París, on assolí una àmplia 

formació musical, que inclou des de la formació de violí avançada a l'estudi de la 

gimnàstica rítmica amb Emile Jacques-Dalcroze. Va escriure prolíficament en els seus 

anys d'estudiant, però no va publicar cap de les seves obres. La seva música va 

començar a atreure l'interès el 1910 amb la seva òpera Macbeth , que va ser posada en 

escena a París davant una audiència que majoritàriament no la comprengué. Durant 

aquesta època va començar a escriure música amb aspectes específicament jueus, que es 

reflecteixen en els orientalismes de les melodies, sovint derivades dels cants d'adoració 

jueva i la música popular. Algunes de les millors i més conegudes composicions 

d'aquesta sèrie són l’obra per a violí Baal-Shem, l’ Israel Symphony i Schelomo, un 

poema simfònic, que també és un dels grans concerts per a violoncel. 

El 1930 va tornar a Suïssa, però va viatjar per tota Europa. L'ascens del nazisme a 

Alemanya i el desig de conservar la seva ciutadania dels Estats Units li demanà un 

retorn a aquest país abans d’esclatar la Segona Guerra Mundial. Es va instal.lar a 

Oregon (Estats Units) i va ser nomenat professor de la Universitat de Califòrnia a 

Berkeley, on impartí ensenyament de cursos d'estiu fins que es va jubilar el 1952. 

 Les seves dues etapes docents nord-americanes, van donar forma a les carreres 

inicials d'una envejable llista d'estudiants reeixits, com George Antheil, Leon Kirchner, 

Randall Thompson o Roger Sessions. Va morir de càncer el 15 de juliol de1959 a 

Portland, Oregon.  
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Fleishman, Veniamin                                                                                

PREÀMBUL 

Veniamin Fleishman [Вениамин Иосифович Флейшман] (1913-1941) fou un 

compositor rus que estudià amb Dmitri Shostakovich. Després d’assabentar-se de la 

terrible notícia de l’assassinat de Fleishman, en el Setge de Leningrad, el propi 

Shostakovich va completar la seva òpera anomenada Rothschild’s Violin, la qual fou 

considerada per molts una de les millors obres d’aquells temps.  

BIOGRAFIA 

El compositor Veniamin Yosivovich Fleishman (també escrit Fleischman i 

Fleyshman) nasqué a Bezhetsk el 20 de juliol de 1913, una ciutat situada a prop de 

Moscou, a la regió de Tver. L’any 1941, durant el Setge de Leningrad, s’uní de forma 

voluntària a l’exèrcit de la defensa civil de la ciutat, el qual s’anomenà Brigada de 

Voluntaris Populars o Guàrdia Nacional. Morí el 14 de setembre del mateix any a la 

vila de Krasnoye, un suburbi de Leningrad. 

Després d’aquest tràgic incident, la seva dona anomenada Lyudmila i la seva petita 

filla Olga es traslladaren a la ciutat de Kirov.  

Segons el que descrigué Salomon Volkov,  un gran amic de Fleishman, aquest últim 

morí enmig d’un enfrontament bélic: “Juntament amb dos altres estudiants de 

composició, Fleishman disparà a un tanc enemic des d’un búnquer, que finalment 

quedà rodejat i esclatà en mil bocins. De fet, la Guàrdia Nacional estava formada per 

treballadors, estudiants i intel·lectuals que foren reclutats a corre-cuita i als quals se’ls 

donà un pèssim entrenament i armes en mal estat. Andréi Zhdanov (polític soviètic i 

gran seguidor de les idees stalinistes) utilitzà aquells pobres homes durant el setge com 

a carn de canó i dels quals molt pocs en sobrevisqueren (eren 490 homes)”. 

En el següent fragment extret del llibre Testimony: the memoirs of Dmitri 
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Shostakovich21 es confirma de la boca del gran mestre rus, el qual fou professor del jove 

Fleishman, aquest tràgic destí al qual es veieren abocats els integrants de la Brigada de 

Voluntaris Populars: “Ell (Fleishman) s’uní a la “Brigada de Voluntaris Populars”. 

Tots eren candidats per anar directament al taüt. Amb prou feines foren entrenats, els 

donaren armament molt deteriorat i finalment els confinaren les zones més perilloses. 

Allí, un soldat podia tenir esperances de sobreviure però un voluntari de la brigada no. 

Dels integrants de la guarda del districte de Kuibyshev, en la qual Fleishman 

s’inscrigué, no en sobrevisqué cap, i eren un total de 225 homes”.   

Quan era petit, Fleishman estudià violí i en finalitzar-ne els estudis es dedicà a 

l’ensenyament d’aquest en una escola. L’any 1935 es desplaçà a Leningrad on començà 

a estudiar composició amb Mikhail Yudin al Mussorgsky Music College. Dos anys més 

tard fou acceptat a la classe de composició de Shostakovich. Malgrat que l’única 

composició que sobrevisqué de Fleishman fou Rothschild’s Violin, se sap que 

compongué diverses obres, com per exemple preludis per a piano, cançons i cicles 

romàntics basats en texts de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) i Mikhail 

Yuryevich Lermontov (1814-1841). 

 

Gál, Hans                                                                                                   

PREÀMBUL 

Hans Gál (1890-1987) va destacar al llarg de la seva vida tant com a alumne, com a 

professor i com a compositor. Malauradament però, en el moment més brillant i de més 

popularitat de la seva carrera, va ésser obligat a abandonar Alemanya i Àustria, sense 

tornar a recuperar mai més el gran valor cultural que s’atorgà a la seva persona durant la 

República de Weimar.  

                                                            
21 VOLKOV, Solomon. Testimony: the memoirs of Dmitri Shostakovich. New York : Limelight Editions , 2004. 
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Així doncs, Gál prengué el camí de l’exili tot arribant a Anglaterra just abans que 

esclatés la Guerra. De la mateixa manera que molts altres jueus refugiats, va ésser 

empresonat en diversos camps de concentració destinats a acollir possibles enemics del 

bloc dels aliats. Després de la Guerra va esdevenir una respectada figura dins el 

panorama musical d’Edimburg i va continuar component fins ben bé els noranta anys 

d’edat. 

BIOGRAFIA 

Hans Gál va néixer a prop de Viena l’any 1890. A diferència de molts altres 

compositors de la seva època, no es va interessar de manera seriosa per la música fins a 

la seva adolescència. Cursà els seus estudis al Conservatori de Viena. Els seus primers 

passos seriosos en el camp de la composició començaren, de fet, en aquesta època. Així 

doncs, l’any 1915 guanyà el recent creat Premi Estatal de Composició. 

Va ser reclutat per l'exèrcit el 1915 i restà un temps a Sèrbia i als Carpats polonesos. 

Malgrat haver de dur a terme moltes tasques, Gál va continuar component tot sembrant 

les llavors de la que seria la seva primera òpera Der Arzt der Sobeide (Doctor de 

Sobeide) ambientada en la ciutat espanyola de Granada al segle XVI. L’obra va rebre 

crítiques molt satisfactòries i així s’inicià la brillant carrera d’aquest jove compositor. 

L’any 1920 Gál començà a destacar com a compositor i professor. Va ésser nomenat 

professor de Teoria de la música a la Universitat de Viena i poc a poc la seva popularitat 

com a figura creativo-cultural en la República de Weimar va anar creixent. Nou anys 

més tard va esdevenir director del Conservatori de Mainz, escollit d’entre cent aspirants 

i recolzat per figures com ara Fritz Busch i Wilhelm Furtwängler. Durant aquest període 

esdevingué una de les principals figures de la vida musical alemanya i les seves 

activitats com a compositor tant de música de cambra com de música orquestral i òpera 

continuaren prosperant. Completà la que seria la seva última òpera escrita sobre 

continent europeu , anomenada Die Beiden Klaas. 

L’any 1933, poc després que els nazis ocupessin Mainz, arribà el més trist dels 

episodis de la vida de Gál, al ésser acomiadat del seu càrrec de director del Conservatori 

de la mateixa ciutat. Sense comprendre la naturalesa de les intencions nazis, el brillant 

compositor va ésser jutjat durant més d’un any pel fet d’haver protestat davant 

d’aquesta decisió. Durant aquest temps es van prohibir diverses actuacions que havien 
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estat programades de la seva òpera Die beiden Klaas degut al tens clima polític que es 

respirava, i tant és així que fins i tot aquesta obra fou cancel·lada de l’Ópera Estatal de 

Viena, dirigida per Bruno Walter.  

El retorn a Àustria l’any 1938 no seria per a Gál cap ocasió de joia, ja que les 

polítiques previstes en l’Anschluss ja havien estat posades en marxa. L’obra més 

ambiciosa que es coneix d’aquest període de tanta desesperació i poca esperança és De 

profundis, una col·lecció de poemes barrocs dedicats a “la memòria d’aquests temps, de 

la seva misèria i de les seves víctimes”.  

La situació política anà empitjorant i Gál va decidir exiliar-se i s’establí a 

Anglaterra, tot i que cal dir que l’idea original era la d’exiliar-se als Estats Units. En un 

principi la sort jugà al seu favor ja que conegué per casualitat una de les més grans 

figures del panorama musical anglès, Sir Donald Tovey, el qual desitjava profundament 

que formés part del Conservatori d’Edimburgh. Malauradament, al cap de poc temps 

Tovey morí víctima d’un atac de cor, tot deixant orfes els projectes que volia aixecar 

juntament amb Gál.  

En un dels moviments més desagradables en la història de la Segona Guerra 

Mundial a Gran Bretanya, fou quan el president Winston Churchill, de la mateixa 

manera que Roosevelt als Estats Units, decidí d’empresonar a molts individus titllats 

com a enemics estrangers. Aquesta operació fou tant absurda que ajuntà darrera els 

mateixos barrots tant als vertaders nazis com als jueus que fugien del nazisme. 

Gál fou arrestat al març de 1940 i empresonat primerament prop de Liverpool i més 

tard a la Isle of Man, fins la victòria dels aliats. D’aquest període cal destacar la música 

basada en les seves aterradores experiències als camps.  

Acabada la guerra, Gál dedicà més de quaranta anys de la seva vida a tasques 

docents i de creació musical, que li valgueren més d’un reconeixement. Cal dir que les 

composicions d’aquest període són de caràcter innovador, atractiu i distintiu i en traspua 

clarament la seva gran identificació amb la música de la seva Viena natal i la gran 

passió que mantingué durant tota la seva vida per Brahms, Schubert i Johann Strauss. 
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Haas, Pavel                                                                                                

PREÀMBUL 

Pavel Haas va néixer en el si d’una família jueva adinerada i prominent a la capital 

morava de Brno, una ciutat que gaudia d’una vida cultural molt rica. A tall d’exemple, 

cal destacar que durant l’infància de Haas, el gran compositor txec Leoš Janáček 

ostentava el càrrec d’organista d’aquesta ciutat. 

Ben aviat el jove Pavel, interessat per la música des de petit, es convertí en un 

important compositor de música per a teatre i cinema. Durant aquest període va treballar 

diverses vegades conjuntament amb el seu germà, Hugo Haas, que després de la guerra 

es convertiria en un actor d'èxit als Estats Units.  

Durant els primers anys de guerra, Pavel va tenir moltes limitacions per a 

desenvolupar-se professionalment degut a les tenses circumstàncies polítiques. Una 

vegada al camp de concentració nazi de Terezín, i tot i restar malalt i profundament 

deprimit, Haas passà a formar part de la rica vida musical que existia al camp. Les obres 

que allí compongué són considerades com a grans clàssics d’aquells terribles temps. 

Lamentablement, com tants d’altres jueus, Haas fou deportat a Auschwitz a mitjans 

d’octubre de l’any 1944 i poc temps després de la seva arribada, fou conduït a les 

cambres de gas.  

BIOGRAFIA 

Va néixer el 1899 a Brno, Moràvia del Sud. Va estudiar composició al conservatori 

amb el mestre Leos Janácek. La influència d’aquest gran compositor txec es reflecteix a 

les primeres obres de Haas. La seva música va absorbir elements de la cançó popular, el 

ritme de jazz, així com el cant que escoltava a la sinagoga quan visitava el seu oncle, 

mestre de la comunitat jueva de Kolín, a Bohèmia Central. 
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Al públic li va cridar l’atenció l’Scherzo Entristit, compost sota la supervisió de 

Janácek. A la seva Fata morgana per piano i en un solo de tenor basat en versos del 

poeta Rabindranath Thakur, el compositor cercava el salvament del seu cor ferit per un 

desengany amorós. El Segon Quartet de Corda, de Les muntanyes del mono, va ésser 

inspirat en la seva estància estival a la plana Txeco-Morava, i li va donar l’esmentat títol 

a causa de la denominació col·loquial feta servir en aquesta regió. 

Pavel Haas va escriure una sola òpera, Xerraire. La va compondre basant-se en la 

novel·la d’un escriptor alemany. Tement, com a persona discriminada que era, demanar-

li a l’autor l’autorització pel llibret, Haas va canviar l’ambient i el nom dels personatges. 

La seva òpera narra les històries alegres i sèries d’un curandero. 

Amb el Tercer Quartet de Corda, que surt entre altres de l’antic Coral de San 

Venceslao, el compositor reaccionava contra la tràgica firma del Tractat de Munich de 

1938. La Suite per oboè i piano de 1938 va ésser una de les primeres composicions de 

protesta contra l’ocupació nazi del país. 

A principis de desembre de 1941, Pavel Haas va ser internat al camp de concentració 

de Terezín. Va tardar un any a tornar a trobar la força per a compondre. A Terezín va 

sorgir la composició per a cor masculí Al s’fod! (No et queixis!), en la qual l’autor es va 

servir de l’idioma hebreu per amagar el sentit de la seva obra. Per a l’orquestra de 

cambra de Terezín va compondre Estudio para cuerdas. 

 L’última composició que s’ha conservat son les Quatre cançons sobre les paraules 

de la poesia xina. En aquesta obra es denota la tristesa i l’enyorança de l’autor, però 

també la seva esperança de tornar. Pavel Haas però, no va sobreviure a la guerra, ja que 

la seva vida es va estroncar el 18 d’Octubre de 1944 a les cambres de gas d’Auschwitz. 

 Al brillant músic no li faltà l’humor. “Tots el coneixíem com un company graciós i 

una mica irònic, però la seva figura fràgil i cara pàl·lida donaven a les seves paraules 

alegres el gust de la tristesa”, va dir sobre Pavel Haas un dels seus amics. 
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Hartmann, Karl Amadeus                                                                       

PREÀMBUL 

Karl Amadeus Hartmann, fou un gran compositor, conegut entre d’altres coses com 

a organitzador, durant la postguerra, dels cicles de música contemporània de Munich 

anomenats Música Viva. Molts estudis de la seva vida l’associen al concepte 

d’immigració interna. Aquest últim terme el trobem per primera vegada en la 

correspondència de postguerra entre Thomas Mann i Frank Thiess, fent referència a 

aquells artistes que romangueren en l’Alemanya del Tercer Reich però que no 

publicaren obres ni participaren en actes festius del partit, ja fóra per motius polítics o 

estètics. La seva seva producció obrística ens demostra que fou l’exemple par 

excellence de l’emigrant intern compositor.  

BIOGRAFIA 

Karl Amadeus Hartmann nasqué a Munich l’any 1905, en el si d’una família de 

classe mitjana baixa amb inclinacions artístiques i essent el més petit de quatre germans. 

El seu pare, Friedrich Richard (1866-1925), era un pintor professional i la seva mare, 

anomenada Gertrud, (1874-1935) mostrà al llarg de la seva vida un especial interès per 

la literatura i la música. El germà de Karl Amadeus, anomenat Adolf (1900-1971) 

esdevingué, de la mateixa manera que el seu pare, un pintor expert i els seus contactes 

artístics, especialment a les exposicions Juryfreien de Munich, van resultar molt 

importants per a la formació de Karl Amadeus.   

I és que aquest jove mostrà un gran talent musical des d’una primerenca edat. 

Malgrat retirar-se de l’escola abans d’hora, més tard s’inscrigué a l’Akademie der 

Tonkunst de Munich on estudià composició amb Joseph Haas, el qual fou deixeble de 

Max Reger. Durant els anys de la República de Weimar, que foren agitats i dinàmics en 

el camp artístic, Hartmann romangué molt actiu tot ocupant, per exemple, una plaça 

com a trombonista a l’òpera de Munich. També s’involucrà en les prestigioses 
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exposicions de la Juryfreien que s’iniciaren l’any 1928, per les quals treballà com a 

organitzador, compositor i director. 

Fou durant aquests anys que es formaren les conviccions tant polítiques com 

estètiques del jove compositor. En aquesta època, Hartmann compongué utilitzant el 

llenguatge d’avantguarda que molts compositors contemporanis a ell utilitzaven (com és 

el cas de Hindemith, Stravinsky, Milhaud, Orff, Krenek, entre d’altres). Tot i haver 

estudiat més tard amb Anton Webern, Hartmann es distancià de la Segona Escola 

Vienesa. En canvi, tal i com podem percebre en la Jazz-Toccata und Fuge (1928) i al 

Tanzsuite (1931), el compositor adoptà sonoritats i ritmes propis del jazz (sobretot 

textures percussives i polimètriques) fent que la recepció de la seva música després del 

1933 fos problemàtica a Alemanya. A més a més, aquestes obres primerenques 

freqüentment incorporaven missatges explícits del comunisme i no s’avergonyien de les 

imatges de la revolució violenta. Així per exemple, Hartmann compongué dos corals a-

capel.la amb texts comunistes escrits per Johannes Becher i Karl Marx, amb un elevat 

contingut paròdic.  

Després de l’arribada al poder d’Adolf Hitler l’any 1933, la ràdio Bavaresa cancel·là 

l’estrena de l’obra Burleske Musik, tement l’escandalós llenguatge d’avantguarda que el 

compositor hi utilitzà. Però això no fou motiu suficient per ésser directament atacat pels 

simpatitzants del partit nacionalsocialista i acabà veient-se forçat a instal·lar-se en una 

posició socialment marginal. 

Malauradament, el fet de no disposar de prous recursos econòmics impediren que 

emigrés a Suïssa, tal i com molts dels seus companys feren. Així doncs es veié obligat a 

romandre en l’Alemanya del Tercer Reich amb el suport però, de la família de la seva 

dona. 

Durant tot aquest període ignorà totes les cartes provinents del Reichsmusikkammer 

(Consell de Música del Reich) , on se’l requeria per a la realització de funcions oficials i 

per a provar la seva “identitat ària”. A més a més, tant per raons polítiques com socials i 

artístiques, Hartmann no publicà cap de les seves obres ni tampoc permeté que fossin 

interpretades durant els anys de la dictadura. 

Totes les obres manuscrites que s’han conservat d’aquest període, a les quals molts 

estudiosos s’hi han referit com “obres d’immigració interna”, sovint incorporaven 
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referències tant explícites com implícites de la música que havia estat oblidada o 

desacreditada pel partit Nazi. Així per exemple en l’obra “Adagio”, la melodia 

realitzada per la viola és d’origen jueu. Tal i com s'exemplifica en el segon moviment 

de la Simfonia L'Oeuvre (que es basa en una cançó xinesa contra la guerra de Confuci), 

l'ús de fonts extra musicals i texts autobiogràfics relacionats amb la temàtica li serviren 

per a formular, dins la seva música, observacions referents a la trista realitat política i 

social que li tocà viure. Més tard, durant la guerra freda i dins del context històric de 

l’ocupació militar americana, Hartmann revisà totes les seves obres escrites durant el 

període d’immigració interna, per tal de rebaixar-ne el to, ja que l’entorn en què es 

trobava impedia simpatitzar amb el comunisme i les activitats de caire revolucionari.  

Però realment el que cal remarcar d’aquest notabilíssim compositor fou el fet d’ésser 

un veritable paradigma de la “resistència estètica” durant els anys que visqué 

d’opressió, que l’empenyeren a escriure tant entre línies: “un paradigma de la 

Resistència Estètica, és a dir un compositor que dominà a la perfecció l’escriptura 

entre línies o també anomenada escriptura oculta”. Des d’una perspectiva exterior cal 

interpretar aquest tipus de música com un llenguatge que s’ha de descodificar i sense 

oblidar-se de l’oient, ha de romandre correctament sintonitzat en un Erwartungshorizont 

(horitzó d’expectatives). En el cas de la música de Hartmann, es tracta d'un públic que 

és capaç de desxifrar i al qual agraden els atrevits missatges (cites) polítics i socials que 

el compositor insereix en les seves obres. 

Cal destacar els diferents tipus de cites que emprà el compositor. El primer tipus es 

caracteritzà per la immersió en la negació o dit d’altra manera, el renaixement de la 

música oblidada durant l’Alemanya nazi. Al seu torn aquest vocable englobava a tots 

aquells altres denominadors de diferents suposades tipologies musicals: música 

marxista, música jueva, cultura bolxevic…entre d’altres. Així doncs, Hartmann intentà 

retre homenatge a tots els compositors jueus i marxistes que foren perseguits pel 

nazisme. 

El segon tipus de missatge codificat es coneix com la regeneració de la història. En 

les primeres etapes de l'emigració interna de Hartmann, la sàtira i els elements paròdics 

impregnaren el seu vocabulari compositiu. Aquest fet s’exemplifica en les 

representacions negatives i desacreditades que feu de soldats i figures d’autoritat (el 

Governador…) essent aquests els càrrecs més elogiats durant l’època nazi. Però la 
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vertadera intenció era la de reclamar el tant preuat passat cultural i històric germànic 

que s’havia mal servat a mans del Nacionalsocialisme.  

Hartmann utilitzà la història per a descriure la destrucció i les absurditats de la 

Guerra, així com per criticar el desmesurat heroisme del NSDAP. 

Durant els anys posteriors a la rendició d’Alemanya, Hartmann treballà per les 

forces militars americanes per tal de promoure la reeducació cultural i combatre el 

regionalisme bavarès. Fins la seva mort l’any 1963, fou capaç de dirigir la sèrie de 

concerts Música Viva. En aquestes jornades, el compositor confeccionà programacions 

ben creatives, tot juxtaposant obres del passat amb obres del present per tal d’establir un 

fòrum per al diàleg actiu i la confrontació crítica amb el passat. Fou en aquesta època 

quan s’interpretaren per primera vegada moltes de les obres ja existents de Hartmann, 

sovint però de forma revisada. 

Cal esmentar també la seva contribució a la Jüdische Chronik, que foren un seguit 

de composicions musicals que van ésser encarregades durant la dècada de 1960 per tal 

de retre homenatge i recordar a totes les víctimes jueves de l'holocaust. Foren 

presentades obres de Blacher, Henze, Dessau i Wagner-Régeny. L’obra de Hartmann, 

anomenada Ghetto, fou un lament als últims moments que es visqueren en el Ghetto de 

Varsòvia.  

 

Kaprálová, Vítĕzslava                                                                              

PREÀMBUL 

Quan va morir exiliada a França a l’edat de vint-i-cinc anys, Vítĕzslava Kaprálová 

(1915-1940) estava al llindar del que hauria estat una brillant carrera, tant com a 

compositora com directora. Tot i que morí molt jove, deixà escrites unes cinquanta 

obres, moltes de les quals foren publicades. Elogiada per molts músics i crítics 
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musicals, com a directora, dirigí amb molt d’èxit orquestres a Praga, Londres i París, 

sent guardonada per la Fundació Bedrich Smetana. 

A l’arribada de la invasió nazi de Txecoslovàquia, Kaprálová va abandonar la seva 

pàtria per anar a estudiar amb el compositor Bohuslav Martinů. Allà experimentà una 

gran varietat d’estils compositius que arrencà des d’un estil folk conservador, passant 

per un neoclassicisme inspirat en Stravinsky i finalment cultivà un tipus de modernisme, 

influenciat pel seu mestre Bohuslav Martinů. Poc abans de l’ocupació Nazi de França, 

Kaprálová emmalaltí de forma terminal. Fou evacuada de París cap a Montpellier pel 

seu marit, Jirí Mucha, amb el qual s’havia casat pocs mesos abans. Malauradament 

però, l’artista sucumbí a la seva malaltia quan París caigué a mans de les forces de 

Hitler. 

BIOGRAFIA 

Nascuda a Brno (Moràvia, Czechoslovakia) el 24 de gener de 1915 va ésser l’únic 

fill fruit de la unió del compositor Václav Kaprál i la cantant Viktorie Kaprálová. Ja des 

de primera edat,  Kaprálová començà a estudiar música amb el seu pare, malgrat que 

aquest creia que la noia no tindria èxit en el camp de la música, ja que aquest restava 

dominat per l’home. Aproximadament cap als nou anys, ja havia completat les seves 

dues primeres composicions, V řísí bájí (En el regne dels mites) i Válka (Guerra),  totes 

dues per a piano sol. L’any següent, va compondre una altra obra per a piano sol 

anomenada Na dalekou cestu (Abans del llarg viatge). Cal esmentar que Kaprálova 

també va estudiar piano a casa amb la seva mare. 

L’any 1930 en contra dels desitjos del seu pare però amb el suport de la seva mare, 

Kaprálová entrà al Conservatori de Brno, on va estudiar composició amb Vilém 

Petrzelka, direcció de coral amb Vilém Steinman i direcció d’orquestra amb Zdenĕk 

Chalabala. Durant els cinc anys que hi va estudiar, va compondre més de quinze obres 

per a diversos instruments sols i en ensemble, incloent les seves primeres deu peces a 

les quals ja se’ls donà número d’opus.  

L’any 1935 Kaprálová va realitzar el seu debut com a directora, liderant l’Orquestra 

del Conservatori de Brno, on es va interpretar per primera vegada el seu Piano Concerto 

in D minor, el qual constituí la seva peça de graduació.  
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Fou també l’any 1935 quan Kaprálová accedí al Conservatori de Praga i admesa a la 

classe del mestre Vítĕzslav Novák, ex-alumne d’Antonín Dvořák. També va continuar 

amb els seus estudis de direcció sota el mestratge de Václav Talich, un popular i 

distingit director txec de l’època. D’aquests anys cal destacar la seva obra Three Pieces 

for Piano, Op.9, que fou guardonada en un concurs de composició amb un primer 

premi. Després d’aquest reconeixement, Kaprálová començà a compondre de forma 

precipitada, sovint treballant en diverses obres al mateix temps i completant-les de 

forma successiva. 

L’any 1936 inicià la que seria la seva obra més significativa, anomenada Military 

Sinfonietta, component-ne petits fragments. El títol de l’obra sovint resultà ésser 

problemàtic per a la jove compositora, doncs acabà de compondre-la en el moment en 

què la jove República Txecoslovaca semblava estar en perill. En l’anàlisi que la pròpia 

autora fa de la seva obra explica el perquè de la tria d’aquest títol:  “La composició no 

representa un crit de Guerra, sinó que representa la necessitat psicològica de defensar 

allò més sagrat d’una nació” 22  

Moltes de les obres de Kaprálová escrites durant l’època en què romangué al 

Conservatori de Praga ja mostraren una certa inclinació modernista, tot i que ja des de la 

seva època d’estudiant, les seves obres denoten les ensenyances de Novák i sobretot 

l’intent de Kaprálová de trobar la seva pròpia personalitat. 

L’any 1937 Kaprálová conegué a Bohuslav Martinů al qual admirava 

moltíssim. Martinů restava exiliat a París i aquest ja advertí a la jove i talentosa 

compositora que si volia rebre les seves classes caldria que es desplaces a la capital 

francesa.  Arribà a París l’octubre de 1938 i ràpidament va continuar els seus estudis de 

direcció amb Charles Munch i composició amb Martinů. Durant les primeres setmanes 

d’estada a París, la jove compositora txeca va conèixer algunes de les figures més 

rellevants de la comunitat musical modernista de París, com per exemple Darius 

Milhaud i Arthur Honegger.  

És interessant destacar l’estreta relació tant professional com personal - en la 

col·lecció de correspondència que es conserva de Martinů hi trobem trenta-tres cartes 

escrites a la seva alumna - que Kaprálová mantingué amb el seu mestre Bohuslav 

                                                            
22  www.kapralova.org 
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Martinů. Durant aquest període, tots dos es prestaren col.laboració mútua en diverses de 

les seves obres. Una de les peces més importants de la jove compositora en aquest 

període, anomenada Partita,  mostra amb claredat l’influència de la seva relació. Es 

tracta d’una obra en tres moviments escrita per a piano i orquestra de corda. És una de 

les obres més modernes de l’autora ja que s’hi poden sentir tot un seguit d’harmonies 

dissonants i línies melòdiques angulars. Al mateix temps, les obres de Martinů d’aquest 

període també reflecteixen l’estreta relació que mantenia amb la seva deixeble. Per 

exemple, al maig de 1938 compongué el seu Quartet núm.5, una de les seves obres més 

profundes i que fou dedicada a la seva alumna Kaprálová.  

En la trajectòria personal de Kaprálová també cal esmentar la seva actuació a la 

International Society for Contemporary Music (ISCM, amb seu a Londres) on mostrà al 

públic el seu gran talent tant com a directora com a compositora. Així esdevingué una 

figura musical de gran transcendència, una gesta que molt difícilment una dona jove 

aconseguiria a finals de la dècada dels trenta.   

Però les tropes de Hitler continuaren avançant en la seva conquesta i el 29 de 

setembre de 1938 es produí l’acord anomenat Munich Accestaord, que aconseguí que 

les terres txecoslovaques esdevinguessin alemanyes. Així doncs, a l’Octubre de 1938 el 

president de la República Txecoslovaca, Edvard Beneš, va ésser forçat a exiliar-se. 

Davant la difícil i tensa situació política que s’estava vivint a Txecoslovàquia, 

Kaprálová va deixar la seva ciutat natal per última vegada. Un cop a París endegà 

novament una activitat frenètica en el camp de la composició, tot iniciant moltes noves 

obres de diversos gèneres. Moltes d’aquestes mai foren acabades. Tanmateix, les obres 

d’aquest període són les representatives de la seva etapa més madura i mostren la seva 

destresa per treballar a través de diversos gèneres i estils. Cal dir també que és en aquest 

moment en què la compositora desenvolupa la seva veu personal. 

A causa del deteriorament de les condicions polítiques a tot Europa i en particular a 

París, Kaprálová començà a buscar alternatives per tal de poder continuar els seus 

estudis als EUA. Va escriure cartes realitzant consultes i sol·licitant ajuda financera. 

També escrigué a la Julliard School of Music de New York. Malauradament, cap 

d’aquests intents resultaren fructífers. 
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Als inicis de 1939, Kaprálová conegué Jiří Mucha, el fill del pintor txec d’art-

noveau anomenat Alphonse Mucha. Tots dos tenien els mateixos gustos i interessos, i 

fou poc a poc que anà naixent el que seria una vertadera història d’amor. El 23 d’Abril 

de 1940, Kaprálová i Mucha es casaren a París. 

Un mes després però, els primers signes de la malaltia de Kaprálová es van fer 

manifests. Tot i això, va continuar mantenint les activitats musicals a París, però les 

estades a l’hospital cada cop anaren esdevenint més llargues. En veure la difícil situació 

política que s’estava vivint a París i el greu estat en què la seva dona es trobava, Jiří 

Mucha decidí traslladar-la a l’hospital de Montpellier. El dia abans de la seva 

evacuació, Kaprálová veié per última vegada el que fou el seu mentor i professor, 

Martinů.  El catorze de Juny de 1940 les tropes de Hitler ocuparen París. Dos dies més 

tard, el setze de juny de 1940, Vítĕzslava Kaprálová morí a l’edat de només vint-i-cinc 

anys, acompanyada del seu marit. 

Molt probablement a causa de les condicions de l’Europa devastada per la guerra i la 

presència de la cortina de ferro, Kaprálová va ésser oblidada per la comunitat musical 

de França i de Txecoslovàquia. Moltes de les obres que completà al final de la seva vida 

van ésser estrenades durant els anys immediatament posteriors a la guerra, però la 

compositora i les seves obres ràpidament es van perdre en les ombres de la història. El 

seu nom tan sols apareix en una nota a peu de pàgina en els estudis de la vida i obra de 

Martinů referint-se a ella com una jove amant del compositor i sense fer absoluta 

menció del seu talent com a compositora, directora i músic. 

 

Klein, Gideon                                                                                            

PREÀMBUL 

Gideon Klein fou un gran pianista, compositor, escriptor i pedagog. Durant la seva 

curta vida combinà una gran varietat d’habilitats, experiències, estils musicals i 
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activitats ben diverses. Arranjà melodies tradicionals jueves, compongué obres amb 

abundant presència de quarts de tons i esdevingué una figura musical i cultural molt 

important en el camp de concentració de Terezín. Michael Flach, que fou company de 

Klein a Terezín, va crear una impressió poètica de la seva presència al camp, en aquests 

versos de “Un Concert dins les golfes d’una vella escola” (interpretat pel propi Gideon 

Klein).  

“ I ahir aquell home es va tallar totes les venes. 

Va obrir tots els tubs de l’orgue. 

Va subornar a totes les aus per a fer-les cantar, 

per fer-les cantar 

tot i que els pesats dits del sagristà dormien profundament a sobre nostre.” 

 

BIOGRAFIA 

Va néixer l’any 1919 a la ciutat morava de Prerov, en el si d’una família jueva i de 

pare comerciant, i amb una mare molt interessada per la literatura i la música que 

influenciava notòriament en el seu fill Gideon. Ell tingué però a més a més, un 

extraordinari talent musical que es va començar a manifestar ja des de la seva infància. 

Va començar els seus estudis de piano a l’edat de 6 anys, amb Karel Marik, director 

de l’Escola de música de Prerov. Posteriorment, va realitzar els estudis de piano al 

Conservatori de Praga, amb els millors pedagogs d’aleshores: els maridats Ruzena 

Kurzova i Vilem Kurz. Paral·lelament, va estudiar musicologia a la Universitat Carolina 

de Praga i composició amb un professor particular. Durant aquesta època també 

freqüentà el Liceu Jirasék. Finalitzà els seus estudis al Conservatori l’any 1939 

interpretant el quart concert de Beethoven per a piano i orquestra. En ésser el millor 

alumne de piano va haver de representar la seva escola amb el concert de Dvorak, en 

ocasió de la celebració del centenari del compositor, però el van obligar a refusar-ho i 

també a renunciar a una beca d’estudis a l’Acadèmia pel fet de ser jueu. 

Klein era reconegut com una de les més importants personalitats artístiques de la 

seva generació, però cada vegada li era més difícil realitzar concerts de piano. Després 

de l’establiment de les lleis de Nuremberg, es veié obligat a tocar sota el pseudònim de 
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Karel Vranek, però temps després aquesta solució tampoc va ésser bona i tan sols va 

poder actuar en concerts il·legals en apartaments privats. 

Gideon Klein va tocar molta música de cambra amb els seus companys d’escola i 

companys jueus, com ara Karel Frölich, Lonja Weinbaum, Romuald Süssmann, Heini 

Taussig i Fredy Mark. 

Els estudis de composició al Conservatori de Praga amb el mestre Alois Haba van 

ser curts. Klein va haver de plegar al cap d’uns mesos i també va haver de deixar els 

estudis de musicologia en els quals s’havia matriculat a la Universitat Carles IV de 

Praga (totes les universitats txeques foren tancades al cap de dos mesos per ordre dels 

alemanys). Ens queda un interessant testimoni del seu pas per la facultat: quaranta 

planes d’un remarcable treball sobre l’evolució de l’individualització de les veus en els 

quartets de W.A Mozart. 

Durant aquesta època va conèixer el més gran poeta de la jove generació txeca, Jiri 

Orten, que més endavant el destí els faria coincidir en diverses ocasions. L’apartament 

de la família Klein, seria l’últim lloc on Orten va viure abans de la seva tràgica mort. 

Lamentablement, la prometedora carrera artística de Klein es va veure bruscament 

interrompuda com a conseqüència de l’ocupació nazi. El desembre de 1941 va ésser 

deportat al nou camp de concentració de Terezín, on hi passà gairebé tres anys. 

Primerament va treballar en una unitat anomenada Aufbaukommando que s’ocupava de 

preparar l’ingrés a les barraques de desenes de milers de jueus. Al 1942, Klein i alguns 

amics van esdevenir educadors dels infants separats dels seus pares. 

Amb els directors Rafael Schächter i Karel Ancerl, amb Hans Krása, Pavel Haas, 

Viktor Ullmann i altres compositors i amb el cantant Karel Berman i altres intèrprets, va 

començar a desenvolupar una autèntica vida musical a Terezín. Malgrat les difícils 

condicions que oferia el lloc, es va dedicar a la composició i a la interpretació d’obres 

vocals i de cambra. Inicialment aquestes activitats es feien de forma clandestina i més 

endavant foren més o menys tolerades. 

A Terezín, Gideon va oferir molts concerts de música de cambra. Els quartets per a 

piano i cordes de Brahms (op.60) i Dvorak (op.84) i les sonates de Ludwig Van 

Beethoven, foren interpretats per ell mateix, Karel Fröhlich, Fredy Mark i Romuald 
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Süssmann dotze vegades. També hi tocà nou vegades un programa amb la sonata de 

Janacek, el cicle A travers de la vie et le songe de Suk, tres intermezzos de Brahms i la 

Toccata i Fuga en Do Major de Bach. Parale.lament va acompanyar al piano, cors, 

òperes i representacions teatrals. 

La pianista Truda Solarova, resident a Suïssa, relata que tot i les prohibicions que 

regnaven en el camp, Klein va ésser considerat com un dels principals promotors de la 

vida cultural. Recorda que va aconseguir instal·lar en un traster d’una casa del camp, un 

piano de cua. Aquest instrument gairebé destruït i vell va ser robat pels seus amics als 

afores de Terezín i transportat secretament al camp. Klein el va afinar i el va posar a 

disposició de tots els pianistes i músics que es trobaven al camp.  

El ja desaparegut director d’orquestra Karel Ancerl, va descriure el juny de 1946 

com Klein havia participat activament en l’escenificació de l’òpera La novia venuda, de 

Federico Smetana, havia presentat en els concerts obres d’autors que vivien a Terezín, i 

en les seves conferències havia compartit amb el públic els seus amplis coneixements 

teòrics i històrics. Abans de ser transportat al camp d’extermini d’Auschwitz, havia 

començat a dirigir l’orquestra on es van refugiar tots els músics del ghetto. 

Fou Eduard Herzog, qui va fer un gran descobriment: una maleta amb partitures que 

li havia entregat Gideon abans de la seva reclusió a Terezín. Entre les obres descobertes 

s’hi van trobar des d’obres dodecafòniques, fins a esborranys de música orquestral i 

operística. Però cal dir que l’artista també va confiar moltes partitures a la seva amiga 

Irma Semecka. Irma va restar a Terezín fins al final i transmeté aquests escrits a la 

germana de Gideon, Lisa supervivent a Auschwitz.  

Aquestes composicions corresponen a les possibilitats materials dins del camp 

(adaptacions de cançons populars txeques, russes i jueves), però seguint també un alt 

nivell artístic (Fantasia i fuga, Madrigals, Sonata per a piano i Trio de cordes) .      

Als 22 anys d’edat, quan va ser transportat al ghetto de Terezín, Klein aparegué com 

un compositor molt prometedor i allí pogué acabar la seva obra Trio, el 9 d’Octubre de 

1944.  Desgraciadament, res d’allò tingué continuïtat. El 18 d’Octubre de 1944 el jove 

músic va ser transportat amb 1500 presos més al camp d’extermini d’Auschwitz, 

concretament a la mina de Furstengrube, situada a uns 30 quilòmetres d’Auschwitz. 
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Hom no disposa de cap mena d’informació sobre com va aguantar els treballs 

forçats, i tampoc, sobre la seva mort, que es va produir a finals de gener de 1945. 

Possiblement tampoc es sabrà mai en certesa si a principis de gener de 1945 Gideon 

Klein va abandonar Furstengrube, juntament amb 1000 presos per a recórrer la marxa de 

la mort, o va restar al camp amb els malalts i els més dèbils, incapaços d’ajuntar-se a la 

marxa. Totes dues alternatives resultaren ésser fatals. La majoria dels participants de la 

marxa van morir en el transcurs d’aquesta i els presoners del camp van ésser afusellats 

per una unitat de la SS.  

De fet, cap presoner dels que va sobreviure la marxa de la mort i el final de la 

Segona Guerra Mundial saben del cert com i quan va morir Gideon Klein, jove 

compositor, excel·lent pianista, musicòleg i director.  Malgrat tot, en els pocs anys en 

què el jove músic va poder desenvolupar el seu talent sota les cruels condicions dictades 

per l’Alemanya hitleriana, Gideon Klein es va inscriure per sempre en el cor de tots els 

que el van conèixer. 

 

Krása, Hans                                                                                                        

PREÀMBUL 

Hans Krása jugà un paper molt important en la vida musical multi-ètnica que es 

visqué a Praga en el període d’entreguerres. Durant la segona guerra mundial, Krása va 

ésser deportat al camp de concentració nazi, on florí una important comunitat musical 

entre els presoners jueus. 

El setze d’octubre de 1944 va ésser transportat a Auschwitz on morí dos dies més 

tard. Probablement Krása sempre serà recordat per l’òpera infantil anomenada 

Brundibár, que fou interpretada cinquanta-cinc vegades. Aquesta òpera, que 

testimonieja el caràcter efímer de la majoria dels infants jueus que romangueren en 
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camps de concentració nazis, ens parla de la combinació de l’absurd amb el triomf 

moral i l’horror associat a aquell terrible període i lloc.    

BIOGRAFIA 

Va néixer a Praga el 30 de Novembre de 1899. Fill d’un advocat txec, Hans va 

començar a tocar el piano a l’Escola de Theresa Walerstein. També va realitzar els seus 

primers intents per a compondre, escrivint en l’estil de Haydn i Mozart. Quan tan sols 

contava amb 11 anys es va interpretar una partitura orquestral seva en un balneari de 

Salzburg i tres anys després el seu quartet per a cordes va ser presentat a St. Moritz. 

Després d’acabar els seus estudis secundaris va continuar amb la carrera musical, tenint 

com a mestre Alexander Zemilinsky a la recentment creada Deutsche Akademie. 

En la seva adolescència, Krása va absorbir molt de l’ambient i la vida cultural de 

Praga, dominat en certa mesura pel culte a Mahler. 

El seu debut com a compositor va ser a través de les Quatre Cançons Orquestrals, 

sobre texts de Morgenstern, una composició que Zemilinsky va incloure en el programa 

dels Concerts Filharmònics al maig de 1921. Els crítics musicals avalaren la peça i 

apreciaren sobretot el sentit de Krása pel grotesc. 

Dos anys després visità París i en el marc d’un cicle de concerts amb música 

contemporània internacional, dirigit per Walter Straram al Teatre dels Camps Eliseus, es 

va interpretar part de la seva Simfonia per a Petita Orquestra. També va ésser emotiva 

l’estrena del Quartet de Cordes, presentat poc després en una vetllada a la Revue 

Musicale. Tres anys més tard, la seva simfonia va representar Txecoslovàquia en un 

festival de Zurich i la Filharmònica Txeca la va interpretar en un concert a Praga l’any 

1927. 

Durant aquell any Krása va treballar per la Companyia de l’òpera Kroll a Berlín, 

però va tornar a Praga per ocupar el càrrec de professor particular al Teatre Alemany, 

associant-se aleshores amb intel·lectuals germans agrupats al voltant del diari Prager 

Tagblatt i amb artistes txecs, sobretot pintors. Tots compartien una actitud humanista 

cap a l’art, rebutjaven el calvinisme i destacaven pel seu respecte a la nació on vivien i 

consideraven com la seva pàtria. 
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A finals de la dècada de 1920, Krása va crear les seves primeres grans obres per a 

veus i orquestra. Entre 1928 i 1930 va compondre una òpera anomenada Verlobung im 

Traum,  basada en una història de Dostoievski. Al 1931 va finalitzar la cantata Die Erde 

ist des Herren. L’estrena de la cantata va ésser al 1932 al Nou Teatre Alemany i el de 

l’òpera va ser a la Maifestpiele el 1933, al mateix teatre. Aquesta última va rebre el 

premi de l’estat txecoslovac. 

Krása va promoure les seves col·laboracions i contactes artístics amb la avantguarda 

txeca de l’època. Va ser també un amic proper dels pintors Sychra, Pelc i Hoffmeister, 

component música incidental per a la seva comèdia contemporània Joventut en joc,  

l’any 1935. La seva Cançó per a Anna va ser escoltada tot sovint a Praga tant en txec 

com en alemany, ja que Friedrich Torberg va traduir el text de l’obra que es va presentar 

al teatre Kleine Buhne. Mentrestant, la sala Manes de Praga oferia l’estrena de la 

Música de cambra per clavecí i set instruments. 

Després de l’ocupació germana de Bohèmia i Moràvia, Krása va integrar el 

moviment d’artistes associats a l’orfenat jueu de Praga. Allà van començar al juliol de 

1941, els assajos de Brundibár, una òpera per a nens sobre un text d’Adolf Hoffmeister. 

Brundibar fou probablement l’última composició finalitzada per Krása abans d’ésser 

arrestat pels nazis. 

El 10 d’agost de 1942, aleshores amb el número 21855, Krása va ingressar al ghetto 

de Terezín. Rodejat de patiment i de condicions inhumanes, Krása va poder evadir-se 

d’aquell malson escrivint una nova instrumentació per l’òpera Brundibár, que es va 

presentar cinquanta cinc vegades a Terezín. L’èxit de l’obra el van estimular a seguir 

component i ràpidament va escriure els Trios per a cordes Tanz i Jaja, així com 

l’Obertura per Petita Orquestra. També fou a Terezín que es va estrenar el seu Quartet 

de cordes Tema amb Variacions, i amb freqüència s’interpretaren Passacaglia i Fuga, 

així com les Tres Cançons per a soprano, clarinet, viola i violoncel , sobre texts de 

Rimbaud traduïts per Nezval. 

L’estil artístic de Krása procedeix de l’impressionisme i la influència de la música 

de Mahler. El compositor va ésser afectat per les noves tendències composicionals i 

visions estètiques del segle XX. Aspectes característics de la seva música en són les 

seves dimensions còmiques i grotesques, qualitats que es desvetllen sobretot en les 
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seves primeres obres. La seva música posterior anà desplegant una original utilització 

d’elements neoclàssics, combinant allò més seriós amb allò banal, l’auster amb el 

sentimental i l’antic amb el nou. 

Krása va morir gasejat al camp de concentració nazi d’Auschwitz el 17 d’Octubre de 

1944. Allí la brutalitat nazi va acabar amb una altra vida brillant, com tantes d’altres que 

van sucumbir en el silenci etern. 

 

Laks, Szymon                                                                                                                       

PREÀMBUL 

Szymon Laks fou director d’una orquestra que es formà a Auschwitz. En ésser 

alliberat contà que els músics del camp tenien la condició de privilegiats. Així doncs, 

podien menjar més, vivien en millors condicions i rebien menys cops per part de kapos 

que la gran majoria de presoners. La música els salvà la vida. No deixaven de tocar mai, 

ja que si ho feien el pes del silenci els cauria a sobre sense miraments. 

BIOGRAFIA 

Va néixer a Varsòvia l’any 1901. Allí hi cursà els seus estudis d’harmonia, de 

contrapunt i composició al conservatori. L’any 1926 es trasllada al conservatori de París 

on hi roman fins el 1929. A París, Laks toca el violí en cafès, acompanyant pel·lícules 

de cinema mut i paral·lelament exerceix de professor de música. És en aquesta època, 

quan compongué el Blues symphonique, Wind Quintet, String Quartet No.2 i Cello 

Sonata. Tanmateix també toca amb la cantant Tola Korian, per a la que compon 

nombroses cançons. 

L’any 1941 és arrestat i internat al camp de Pithiviers (situat a prop d’Orléans). El 

juliol de 1942 és traslladat a Auschwitz II-Birkenau (camp de mort i aniquilació en 
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massa). Allí exerceix primer com a violinista, després copista de música i, finalment, 

com a director d’orquestra.  

L’octubre de 1944 és deportat a Dachau. Sobreviu i quan el camp és alliberat la 

primavera de 1945, torna a París i publica les memòries del temps que ha passat tancat 

als camps de concentració, sota el llibre anomenat Musiques d’un autre monde.  

Després de la Guerra dels sis dies l’any 1967, Laks va deturar la seva carrera com a 

compositor i va agafar feina com a traductor i publicista. Cal dir que l’estil de música de 

Laks és molt propera a l’Escola de París i resta expressat molt clarament en les seves 

composicions vocals. Morí l’any 1983. 

Entre les seves obres escrites posteriorment a la guerra destaquen : Huit chants 

populaires juifs per a soprano o tenor i piano (1947), String Quartet No.3 (1945), 

Sinfonietta for string orchestra (1936), Poème per a violí i orquestra (1954), 

L’Hirondelle inattendue, ópera bufa en un acte (1965) i la Symphony for strings (1964). 

 

Ledeč, Egon                                                                                               

PREÀMBUL 

Egon Ledeč fou un gran violinista i compositor, la carrera del qual es veié 

tràgicament troncada per un final trist i prematur que d’alguna manera s’endinsà abans 

d’hora en la ment del músic, tot enverinant-la d’una amarga aflicció i malenconia. 

BIOGRAFIA 

Egon Ledeč nasqué a Kostelex nad Orlicí (Bohèmia) el 16 de març de 1889. L’any 

1900 començà els seus estudis de violí al Conservatori de Praga. A l’edat de 19 anys 

tocà el concert per a violí i orquestra de Jean Sibelius amb l’Orquestra Filharmònica 

Txeca, on l’any següent començà a treballar. A més a més tocà en diverses orquestres 
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de cambra i estudià a l’Acadèmia Superior del Conservatori de Praga amb els professors 

Otakar Sevčík i Karel Hoffmann.  

Després d’haver de passar un temps a l’armada txeca durant la Primera Guerra 

Mundial, Ledeč es reincorporà a l’Orquestra Filharmònica Txeca tot ocupant l’any 1927 

la plaça de cap de violins segons.  Amb aquesta formació participà en nombroses gires 

que el portaren a viatjar per molts països europeus. Durant aquesta època compaginà el 

seu treball a l’orquestra amb l’actuació com a solista i músic de cambra.  

En la seva vessant creativa, cal dir que compongué alguns valsos, marxes i petites 

obres per a violí i piano. Aquestes últimes foren escrites en estil de saló, tot recordant a 

Fritz Kreisler. Entre aquests treballs es troba Tatínkova melodie, Kytička, Serenade i 

Uklobevka.  A finals de l’any 1935 compongué el seu monòleg musical per a orquestra 

simfònica anomenat Svítaní (alba), que es basà en les paraules de l’escriptor Frána 

Šrámek del seu llibre Soldat etern. 

El 15 de març de 1939 es produí la invasió nazi de les terres Bohèmies i 

posteriorment es decretà que tots els jueus fossin eliminats dels seus llocs de treball. 

Tant és així que Ledeč, en la seva condició de jueu, perdé la seva plaça a l’Orquestra.  

El 27 d’Octubre de 1941, menys de dos mesos abans que es produís la deportació de 

Ledeč a Terezín, escrigué a la seva germana Olga tot explicant-li que pròximament tenia 

previst de casar-se amb Anna Friedmannová, tot i manifestar el seu temor al futur: “Per 

descomptat, des del febrer han succeït moltes coses que tu no saps ja que fins ara no he 

tingut massa temps per escriure’t. Com ja saps per d’altres petites cartes que et vaig 

enviar, l’Anna i jo ens casem aquest dissabte. Esperem ser registrats els dos (cridats a 

un transport) i puguem tirar endavant la cerimònia”. 

El dia 23 de novembre de 1941 Ledeč escrigué a Olga: “Moltes gràcies per les teves 

amables paraules pel que fa al meu violí. Tan sols desitjo que me’l pugui emportar amb 

mi. Hem estat citats per a comparèixer demà a l’ajuntament i és molt possible que 

haguem d’estar preparats per a una sortida ràpida. M’han dit que és probable que ens 

enviïn a Terezín. Allà, o a Polònia, tot i que últimament ningú parla de Polònia. Espero 

trobar a Terezín amics de Praga. El teu devot que tant t’estima, Egon”.  
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Ledeč fou destinat al transport L-178 que el dia 10 de desembre de 1941 arrancà de 

Praga camí de Terezín. Pocs dies després d’arribar, s’uní a les activitats musicals 

clandestines que allí s’hi duien a terme. De fet, el mateix Nadal d’aquell 1941, Egon 

Ledeč va donar consol a la misèria que regnava entre els murs de Terezín amb els 

dolços sons del seu violí. Conforme el testimoni de Joža Karas, Ledeč va ésser el primer 

músic convidat a les vetllades musicals que es realitzaven a les sales d’estar del Consell 

d’Ancians.  

Poc temps després, Ledeč es retrobà amb els seus companys del quartet que tingué 

mentre realitzava els seus estudis musicals al Conservatori de música de Praga. Eren la 

Dra. Ilona Král (violí), Viktor Kohn (viola) i el Dr.Klapp (violoncel). Així es formà el 

primer quartet de corda de Terezín i s’anomenà El Quartet dels doctors (dos dels 

membres que el componien eren metges). A Terezín, es trobaven cada setmana i 

tocaven quartets de Haydn, Beethoven i  Dvořak.  

Poc temps després Ledeč perdé tràgicament (foren deportats a Auschwitz) els seus 

dos companys doctors que formaven quartet amb ell. La seva ira contra les calamitats 

que dia rere dia li tocaven viure, van fer que el violinista continués volent fer música. 

Tant és així que formà el Ledeč Quartet, amb ell mateix com a violí primer, un 

violinista amateur anomenat Schneider, el viola Viktor Kohn i el germà d’aquest, Paul 

Kohn, coma a violoncel·lista.  En arribar a Terezín procedent de Viena, el violinista 

Julius Stwertka (membre del Quartet Rosé) substituí a Schneider. 

Durant l’octubre de 1942 els nazis establiren l’anomenat Freizeitgestaltung  (Comitè 

del temps lliure) que aparentment havia de promoure les activitats culturals al camp, 

entre elles la música. Aquest fet va propiciar que el quartet comencés a tocar per 

diversos tipus de públic.  

L’estiu de 1944 Ledeč creà un nou quartet amb el violinista Adolf Kraus, Viktor 

Kohn com a viola i Robert Dauber com a violoncel·lista. En el primer concert que 

realitzaren se sap que tocaren un quartet de Haydn, el Divertimento Ebraico de 

Zigmund Schulz i el Quartet en re menor de Borodin. Entre el públic oient s’hi trobava 

el destacat compositor i pianista Viktor Ullmann, el qual escrigué les següent línies fent 

referència al concert.  
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“Permeteu-me d’escriure uns pensaments que em venen al cap pel que fa al concert 

del nou “Quartet Ledeč”, al qual he pogut assistir. Aquests ens han ofert una 

interpretació excel·lent, fascinant i preciosa de Haydn que ha estat seguida per una 

interessant i ben elaborada versió del “Divertimento Ebraico” del compositor Zigmund 

Schulz (compositor ja conegut entre tots nosaltres). Per acabar ens han obsequiat amb 

un enèrgic Borodin, però que potser en alguns moments ha restat mancat d’esperit. El 

nou quartet toca de forma cultivada i precisa, amb un so profundament càlid i una 

afinació preciosa. Sens dubte la nostra música de cambra ha guanyat molt en talent”. 

Cal destacar també l’activitat com a solista, que freqüentment realitzà Ledeč. Moltes 

d’aquestes actuacions tingueren lloc al pati i amb acompanyament d’acordió. Paul 

Kling, un violinista que també restà a Terezín i sobrevisqué a l’holocaust, recorda bé 

aquestes actuacions i referint-se a Ledeč diguè: 

 “Acostumava a anar-lo a escoltar quan ell tocava al pati, o al que anomenaríem 

l’àrea comunitària dels barracons…amb l’acordionista Wolfi Lederer. Era una situació 

terriblement tràgica. L’home que durant dècades havia estat el centre d’atenció, ara 

s’entestava en anar als patis a oferir petits concerts amb Lederer. El “grandseigneur” 

de Praga estava tocant música popular!”. 

El 5 de juliol de 1943 la pianista Alice Hertz Sommer arribà a Terezín en un 

transport provinent de Praga. Allà tocà sonates per a violí i piano de Beethoven amb 

Ledeč.  Aquestes actuacions també foren descrites per Viktor Ullmann. 

“Ledeč i Alice Herz-Sommer tocaren tres de les més belles sonates per a violí i 

piano de Beethoven…Egon Ledeč és molt millor que un excel·lent “músic Bohemi”, el 

qual està totalment arrelat al seu instrument. És un artista que modela conscientment, 

amb un excel·lent gust per a l’estil, i que coneix a la perfecció els secrets del violí, del 

fraseig,  dels cops d’arc, etc. El seu preciós so ara es troba purificat de tota escòria i la 

seva intensa forma d’interpretar i el seu instint de músic són dignes d’elogiar”.  

En la pel·lícula de propaganda Nazi anomenada Theresiendstadt: Documentary from 

the Jewish Settlement, Ledeč apareix filmat mentre toca com a concertino en l’orquestra 

de Karel Ančerl.   
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Desgraciadament, Egon Ledeč fou deportat a Auschwitz el 16 d’octubre de 1944. El 

seu nom constava en la mateixa llista de transport que Gideon Klein, Viktor Ullmann, 

Rafael Schächter i Franz Eugen Klein. Tots foren enviats a les cambres de gas 

immediatament després de la seva arribada al temible camp.  

 

Messiaen, Olivier                                                                                      

BIOGRAFIA 

Va néixer a Avinyó l’any 1908. Era fill de pare professor d’anglès i de mare 

poetessa. Als 11 anys ingressà al conservatori de París, on estudià moltes matèries 

musicals. Més tard, el 1942, hi entrà com a professor i posteriorment d’anàlisi i de 

composició. 

Messiaen feia de la música un acte de fe, era investigador musical i un gran 

organista. Als 22 anys es convertí en l’organista titular més jove de França en ésser 

nomenat organista de l’església de la Trinitat de París. El 1936 es constituí el grup La 

Jeune France (La jove França), del qual ell era el més reconegut. 

Durant la Segona Guerra Mundial fou mobilitzat com a infermer. Visqué el setge de 

Verdun, després caigué presoner dels alemanys i fou empresonat en un stalag del camp 

de concentració de Görlitz (Silèsia). Precisament aquí escrigué l’obra Quatour pour la 

fin du temps (Quartet per la fi dels temps), que fou estrenada al mateix camp davant de 

5000 presoners. 

Olivier Messiaen va compondre obres orquestrals, música vocal i religiosa, música 

de cambra, música per a orgue i per a piano, i escrigué obres literàries i tècniques sobre 

la música, com Technique de mon langage musical (Tècnica del meu llenguatge 

musical). 
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Rosé, Alma                                                                                                

PREÀMBUL 

L’últim viatge d’Alma Rosé va començar al comboi 57 de l’ inhumanament, format 

per desenes de vagons de bestiar del Judentransport nazi omplerts fins al sostre, que va 

marxar el 9 de Juliol de 1943 de l’estació de Bobigny de París a les 9 del matí. Durant 

els nou mesos següents, la neboda de Gustav Mahler ingressaria en la història de la 

música com una presonera enfosquida per l’ombra dels quatre crematoris del camp de 

concentració i extermini nazi de Birkenau, un satèl·lit del terrible Auschwitz. 

BIOGRAFIA 

Alma Rosé va néixer a Viena l’any 1904 en el si d’una família on la música hi era 

ben arrelada. El seu pare era el violinista Arnold Rosé (1863-1946) el qual fou 

concertino de l’Orquestra Filharmònica de Viena entre els anys 1881 i 1931, concertino 

de l’Òpera Estatal de Viena i membre i fundador del llegendari Quartet Rosé. La seva 

mare fou Justine Mahler (1868-1938) germana de Gustav Mahler.  

La carrera musical d’Alma, malgrat el seu tràgic final, fou molt exitosa. L’any 1932 

fundà l’orquestra femenina Die Wiener Walzermädeln (Les valsistes de Viena), que 

arribà a tocar a un nivell molt alt, tot brindant magistrals concerts per gairebé tot el 

continent europeu. 

Fins al seu arrest, que va tenir lloc vuit mesos abans a Dijon (a una hora i mitja de la 

salvació a Suïssa),  havia aconseguit sobreviure a l’era nazi, restant fora de perill a 

Anglaterra amb el seu amant vienès, que la va abandonar el juny de 1939.  

L’arribada de Rosé a l’estació ferroviària del camp de concentració marcava un 

dolorós contrast amb els seus anteriors compromisos professionals a la propera 

Cracòvia (Polònia), situada tan sols a 45 minuts en cotxe des del camp de concentració 

on es trobava. I és que s’havia presentat allà almenys dues vegades: com a violinista 



59 

 

amb el que aleshores era el seu marit, el virtuós txec del violí Vása Príhoda, i el 1935 

com a directora de la seva cèlebre orquestra de senyoretes, l’elegant Wiener 

Wälzermädeln. 

Rosé estava entre el petit nombre de dones “seleccionades” pel Bloc experimental. 

Després d’ésser sotmesa al procediment habitual de rasurat del cap, dutxa, tatuatge al 

braç esquerra del número 53081 i entrega del vestit de la presó, Rosé va ser enviada 

amb les altres dones al bloc 10, en el camp principal d’Auschwitz. 

La destacada dignitat de Rosé va cridar l’atenció d’una jove dona holandesa, que era 

infermera del bloc. Es tractava d’Ima Van Esso. De sobte, totes dues es van reconèixer. 

A Holanda, Rosé havia acompanyat al piano a la flautista Van Esso. L’exquisida 

personalitat de Rosé provenia del seu distingit passat vienès viscut entre brillants 

compositors i intèrprets que havien format part del seu món. La seva mare Justine, era 

germana de Gustav Mahler i el seu pare, Arnold Rosé, va ésser durant més de mig segle 

concertino de la Filharmònica de Viena i de la Òpera de Viena i líder del famós Quartet 

Rosé. 

L’oficina de Birkenau, que dirigia el bloc 10 d’Auschwitz, va ésser alertada sobre la 

presència de Rosé. Aleshores ella va apel·lar a les seves eines més eficaces: la seva 

personalitat i la seva música. La seva ingent necessitat va determinar l’elecció de l’arma 

més destra: el seu violí. En creure que seria executada demanà que se li concedís un 

últim desig: l’oportunitat de tocar el violí per darrera vegada. Llavors, Rosé va rebre un 

violí meravellós que els nazis van arrabassar a un desafortunat presoner de destí incert. 

Era el primer instrument que ella tenia a les seves mans des del 12 de desembre de l’any 

anterior, quan va entregar el seu Guadagnini a una dona holandesa perquè el guardés. 

Rosé s’aferrà a l’instrument fins a la nit, quan els dos guàrdies SS es van retirar i 

tancaren les portes des de l’exterior. Algunes presoneres van restar observant a fora per 

avisar si algú s’acostava. Tan aviat Rosé va tocar les primeres notes, els cataus posats 

des de fora pels SS semblaren esvair-se. “Fins aquella nit, la bellesa era un somni 

llargament oblidat al bloc 10”, i fins a aquell instant ningú podia haver somniat en 

aquella bellesa que sorgia de la seva interpretació” , digué Van Esso. 

En conèixer-se les interpretacions de Rosé, una altra reclusa, Magda Hellinger, va 

sentir l’impuls de començar el que es va convertir en la grotesca rèplica d’un cabaret. 
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Les dones ballaven amb la seva indumentària d’internes a l’hospital, conduïdes per 

Rosé i Mila Potasinsiki, que les ensenyaven el tango i les czardes. El ball finalitzava 

amb un “significatiu petó”, explicà Van Esso. 

A Birkenau, dues presoneres -Zofía Chajkowska i Stefania Baruch- havien format 

una orquestra femenina que necessitava una direcció més ferma. El seu repertori estava 

compost en la seva major part per melodies folklòriques poloneses i marxes o cançons 

populars que agradaven als guàrdies. En un determinat moment, una delegació 

d’aquesta orquestra, custodiada per guàrdies, es va dirigir a Auschwitz per aconseguir 

instruments i música dels professionals que integraven l’orquestra del camp principal. 

Va acompanyar la delegació pel fet de ser membre important del personal de l’oficina 

de Birkenau, Helen Spitzer Tichauer, una jove jueva eslovaca, talentosa executant de 

mandolina. 

Ivette Assael va descriure de quina manera la SS Maria Mandel, la responsable que 

mesos abans sustentà la iniciació de l’orquestra, havia realitzat el trasllat de Rosé al bloc 

10 de Birkenau en consideració del seu talent. El primer dia, un oficial dels SS la va 

presentar simplement com un nou membre de l’orquestra. El dia següent va dir a les 

altres dones qui era realment Rosé i que ella interpretaria alguna obra per elles. “Sabíem 

el que valia. Aleshores anunciaren que ella seria la nova directora”. La seva 

interpretació va ser salvadora. Quan Rosé va fer-se càrrec del bloc de la música, 

Czajkowska es va convertir en l’administradora del bloc. La flautista Sylvia Wagenberg 

va dir: “Va posar l’orquestra potes en l’aire...Tocàvem des del matí fins a la nit”. 

Quan Rosé va organitzar la Wiener Walzermädeln, tenia a la seva disposició per 

escollir les integrants, les alumnes dels millors conservatoris del món. Al camp de 

concentració, gairebé cap noia que formava part de l’orquestra –experimentada o sense 

experiència- havia estat en contacte amb la música durant dos anys o més, i la majoria 

patien les ferides físiques i mentals de la persecució.  

Segons Cykowiak totes les dones advertien que Rosé feia esforços sobrehumans per 

realitzar la seva tasca. Donat que se li permetia tenir llum, sovint treballava durant tota 

la nit. 

Manca (Margarida) Svalbóva –una estudiant jueva de medecina que es va convertir 

per a Rosé en l’estimadíssima “doctora Mancy” –creia que mitjançant la música Rosé 
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s’evadia, i que sense ella hauria esta com un ocell d’ales ensangonades colpejant contra 

els barrots de la seva gàbia. La música li permetia alçar el vol i deixar Birkenau enrere 

“com si estigués protegida pel mantell de la nit”. 

L’atmosfera del bloc de la música atreia i molts entusiastes entre els membres de la 

SS –inclòs alguns d’alt rang com el doctor Mengele, la SS. Mandel (temuda per les 

seves atrocitats però que era capaç d’emocionar-se amb la famosa ària de Madame 

Butterfly) i Josef Kramer (conegut després com “la bèstia de Belsen”) –venien a 

escoltar. La seva passió pels conjunts operístics sovint posaven a prova la capacitat de 

Rosé pels arranjaments musicals. 

Anys després, Eva Stojowska també es meravellava de l’habilitat de Rosé per 

preparar a les dones amb el propòsit que cantessin les veus masculines de la partitura. 

Zoscha Cykowiak recorda que un jove SS, que aspirava a ser compositor, li mostrà a 

Rosé una composició. Ella la va interpretar i li va fer suggeriments amb tota franquesa. 

D’acord amb un informe sobre un concert a la casa dels banys, algunes dones de la 

SS estaven fent broma i interromperen l’execució d’un solo de Rosé. Aleshores ella es 

va aturar i va dir amb enuig: “Així no puc tocar”. Seguidament les oficials callaren, hi 

va haver silenci, Rosé va continuar tocant i no va ésser castigada.  

Així doncs, se sap que l’actitud com a interna de Rosé va ser estranya. Ella volia 

arribar a la perfecció fins i tot a través del càstig, per simple respecte a ella mateixa :  

“Respecte a Auschwitz, on tot és destrucció, no és una mica paradoxal? . No és terrible 

ser conscient de què el càstig et pot arribar a salvar la vida? . Aconseguir la perfecció 

per a agradar al botxí? “. 

Per a aconseguir el seu objectiu de salvació conjunta, era molt exigent i els assajos 

duraven hores i hores fins que s’aconseguia la perfecció en la interpretació. Aquesta era 

l’única forma, i no sempre segura, que les integrants de la orquestra poguessin viure un 

dia més. 

Rosé va morir la nit del 4 al 5 d’Abril de 1944. Es creu que la causa de la seva mort 

va ésser botulisme. 
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Schulhoff, Erwin                                                                                       

PREÀMBUL 

Erwin Schulhoff fou un compositor prolífic i polifacètic, l’obra del qual abasta un 

gran ventall d’estils i influències. De la mateixa manera que Kafka i Mahler, fou un jueu 

de descendència alemanya que restà dins l’ambient cultural txec, fet que aprofità per a 

impregnar-se de tots aquells estils musicals que l’envoltaren, forjant una personalitat 

musical molt convincent. 

A grans trets es fa possible afirmar que Schulhoff esdevé el mirall dels múltiples 

moviments artístico-culturals que coexistiren en el seu temps, ja fóra des de el 

Dadaisme fins a l’Expressionisme, passant pel jazz i burlant-se de la serietat impassible 

del Realisme Socialista. 

BIOGRAFIA23 

Erwin Schulhoff nasqué el dia 8 de juny de 1894 a Praga en el si d’una família jueva 

d’ascendència germana i amb un rerefons molt musical. El seu ancestre més famós fou 

el germà del seu avi, anomenat Julius Schulhoff el qual era pianista i fou encoratjat 

durant la seva joventut per Chopin. Un dels més brillants pianistes d’aquella època, 

Theodor Leschetizky, quedà eclipsat en sentir el so que Julius era capaç d’obtenir del 

piano. Les seves paraules després d’un concert foren les següents: “un so preciós d’una 

calidesa absoluta…que mai abans havia escoltat. Me’n vaig anar cap a casa amb la 

determinació d’obtenir la mateixa perfecció sonora”. Però Julius no fou l’únic músic de 

la família, ja que l’avi matern d’Erwin era el violinista Heinrich Wolff, una distingida 

figura de la vida musical de Frankfurt-am-Main. 

Amb aquest rerefons musical, no és d’estranyar que el jove Erwin comencés a 

mostrar dots musicals a una primerenca edat. Malgrat sentir una forta aversió cap als 

nens prodigi, Antonín Dvorák fou qui animà al jove a desenvolupar el seu talent 
                                                            
23 Vegi’s més informació a la pàgina 91. 
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musical. L’encontre amb Dvorák tingué lloc l’any 1901, moment en què Schulhoff li 

fou presentat. Després de superar unes proves auditives amb molt d’èxit, Dvorák el 

premià oferint-li dues barres de xocolata. Tal i com més tard rememorà el mateix 

Schulhoff, Dvorák li digué que fou d’aquella manera que ell es graduà com a músic.24  

Abans de fer els 10 anys, Erwin fou iniciat en un llarg període d’estudi musical 

intensiu, basat en la tradició Austro-Germana. 

A Praga i més tard a Viena, creixé ràpidament com a pianista i l’any 1908 (a l’edat 

de catorze anys) fou admès al Conservatori de Leipzig. Fou en aquesta època en què 

començà a interessar-se per la creació i tingué la oportunitat d’estudiar composició amb 

Max Reger, la influència del qual pot ésser detectada en algunes de les seves primeres 

obres. 

 Més tard es desplaçà a Colònia, on el seu professor de composició i direcció fou 

Fritz Steinbach, aleshores director del Conservatori i de la Gürzenich Orchester. Cal 

destacar que Steinbach va ésser un amic íntim de Brahms i un destacat intèrpret de la 

música d’aquest. 

En moltes de les seves obres, fins i tot les més primerenques, es posa de manifest la 

seva capacitat de compondre amb encant i amb una individualitat molt peculiar. Un estil 

on també abunda la fluïdesa, una gran inventiva melòdica a voltes tenyida amb un cert 

grau de malenconia i amb l’aparició d’algunes harmonies post-romàntiques.  

L’any 1912, encara en plena joventut, descobrí la música de Claude Debussy fet que 

pot ésser apreciat en un notable avenç en el seu llenguatge harmònic. La Sonata No.1 

per a violí i piano WV24 (Op 7), completada el juny de 1913 n’és un clar exponent. 

Aquesta sonata però, va haver d’esperar una dècada sencera per ésser interpretada 

per primera vegada. Fou el mateix Schulhoff al piano i la violinista Ervina Brokešová 

els qui l’estrenaren dins el marc d’un Festival de música, el dia 29 de maig de 1924 a 

Praga. En aquella època Schulhoff ja era un compositor ben diferent del que havia 

compost aquella obra. 

                                                            
24 BEK, Josef. Erwin Schulhoff: Leben und Werk. Hamburg : Von Bockel, 1994. 
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De fet, estilísticament parlant, Schulhoff és impossible de precisar, fins i tot en un 

determinat moment de la seva trajectòria artística. Al final de la Primera Guerra 

Mundial, va ésser captivat per dos moviments artístics: el Surrealisme i el Dadaisme. 

Un clar exemple d’aquest període pot ésser la seva Sonata erótica for solo mother-

trumpet , composta l’any 1919. Es tracta d’una partitura gràfica on la mother-trumpet és 

un solo vocal femení que fingeix un orgasme. 

Durant els anys 1920, compongué força música per a orquestra i grups de cambra. El 

seu llenguatge musical en aquesta etapa fou influenciat per la música dels Indis 

Americans i pel que fa als temes que tractà foren la violència, el frenesí sexual i el 

sacrifici. 

Però Schulhoff també compongué un bon nombre d’obres de música purament 

abstracte. D’entre ells cal destacar, un duo per a violí i violoncel que escriví l’any 1925 

(dedicat de forma literal “Al Mestre Leoš Janácek en la més profunda admiració!”), el 

seu Quartet de corda No 2  i la Simfonia No 1, la qual fou estrenada per l’Orquestra de 

l’Òpera Estatal de Berlín dirigida per Erich Kleiber l’any 1928. 

A partir de l’any 1926, Schulhoff va compondre algunes de les seves obres més 

exitoses per a piano, totes elles inspirades en el jazz. Cal destacar-ne: Cinq études de 

jazz (desembre de 1926), Esquisses de jazz (octubre de 1927) i Hot Music (abril de 

1928). 

La dècada dels trenta va ser per a Schulhoff d’un èxit relatiu. Per una banda, les 

seves obres foren publicades per la Universal Edition i molts intèrprets s’interessaren 

per elles. A més a més restà molt actiu com a pianista concertista. I per altra banda, la 

seva situació financera mai acabà d’ésser estable. Gran part de la manca d’ocupació 

professional de Schulhoff durant aquests temps es pot atribuir a la seva posició ambigua 

respecte a les comunitats musicals txeques i alemanyes que existien a Praga. 

 Des del final de la Primera Guerra Mundial, la vida musical de Praga es dividí quan 

els alemanys sortiren del Conservatori de Praga i s’establiren en institucions paral·leles 

on mai s’oferí feina a Schulhoff. L’únic que li fou ofert, va ésser una plaça com a 

professor d’harmonia i de lectura de partitures al Conservatori de Praga. 
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La situació financera del compositor es tornà encara més complicada per la 

necessitat de mantenir al seu fill Peter, nascut l’any 1922, i per la inesperada desaparició 

dels béns del seu pare. Malgrat totes aquestes dificultats Schulhoff esdevingué una 

figura reconeguda internacionalment, tant com a compositor i com a pianista. A més, les 

seves obres foren interpretades amb regularitat als festivals anuals organitzats per la 

International Society for Contemporary Music.  

Però tanmateix, una de les obres més destacades d’aquesta època és la Sonata per a 

violí sol. Està estructurada en quatre moviments compactes, explotant de forma brillant 

les possibilitats d’un violí sense acompanyament: ritmes dotats d’un gran impuls en el 

primer moviment, un segon moviment lent on destaca l’ utilització de cromatismes de 

forma molt lírica (el tema que obre aquest moviment està format per una escala 

cromàtica), un Scherzo on abunden les quintes obertes i un final accidentat que resta 

col.lorejat pel mode Lidi, tret característic de la música folklòrica de l’est d’Europa, que 

també fou utilitzat per Bartók i Janácek.  

La vida de Schulhoff començà a córrer perill quan l’exèrcit de Hitler ocupà les terres 

txeques entre els anys 1938 i 1939. A més, el fet d’ésser comunista i jueu el col·locaven 

en una doble posició de risc. Així doncs, inicià ràpidament el procés d’emigració cap a 

la Gran Bretanya, França o els Estats Units. 

 Però després de l’ocupació, semblà que l’única sortida era la d’escapar-se cap a la 

Unió Soviètica. Per aquest motiu sol·licità la nacionalitat soviètica per a ell, la seva 

dona i el seu fill, la qual se’ls hi fou concedida l’abril de 1941. Així doncs, Schulhoff 

decidí emigrar el 13 de juny del mateix any, però amb la invasió nazi de la Unió 

Soviètica el 22 de juny, sortir del país esdevingué impossible i malauradament el 

compositor fou detingut l’endemà mateix. 

A diferència d’altres destacades figures del món cultural txec, com ara els 

compositors Pavel Haas, Gideon Klein, Viktor Ullmann i Hans Krása (i fins i tot el pare 

del propi Schulhoff), fou arrestat pel fet d’ésser un ciutadà soviètic, en lloc del motiu de 

ser jueu. Per això no el deportaren al tristament cèlebre camp de Theresienstadt, sinó a 

un camp destinat a presoners soviètics situat a Wülzburg (Baviera) on morí de 

tuberculosis l’agost de 1942.   
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Tyberg, Marcel                                                                                        

PREÀMBUL 

Marcel Tyberg (1893–1944) va ésser un compositor, director i pianista consumat. 

Directors d’orquestra amb cert renom, com ara Rafael Kubelik i Rodolfo Lipizer 

estrenaren les seves obres en diverses sales de Praga i arreu d’Itàlia. 

El seu eclèctic estil compositiu abasta des de composicions basades en temes de 

música popular, així com grans simfonies a l’escala de Mahler. Desafortunadament, 

degut a les difícils condicions de vida que hagué d’afrontar durant la Segona Guerra 

Mundial i el seu trist i prematur desenllaç, molts aspectes de la seva vida encara avui 

ens són desconeguts.    

Cal destacar que Tyberg ha estat un dels compositors més recentment descobert, la 

vida i la carrera del qual foren terriblement interrompudes per la Segona Guerra 

Mundial. Els seus amics el descriviren com un músic brillant i coneixedor d’una gran 

quantitat de conceptes musicals ben diversos. El seu aspecte inconfusible el feia molt 

fàcilment recognoscible. Tenia uns grans ulls foscos que irradiaven tendresa i una 

innocent alegria infantil. 

BIOGRAFIA 

Marcel Tyberg (Jr.) va néixer a Viena, Àustria el 27 de gener de 1893. El seu pare, 

Marcell Tyberg (Sr.) va ésser un destacat violinista i la seva mare, Wanda Paltinger 

Tybergova, fou pianista i companya de classe d’Arthur Schnabel en l’anomenada 

“escola Leschetizky”. 

Fins ara se sap ben poc de l’educació musical que rebé Tyberg, ja que no només 

estudià amb els seus pares sinó que també va rebre classes formals d’orquestració, 

contrapunt i harmonia, fet que s’evidencia clarament en les seves obres. Més 

concretament es desplaçà a l’Acadèmia de música de Viena, on forjà una gran amistat 
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amb el violinista, director i estudiant de composició Rodolfo Lipizner (1895-1974). 

Durant aquest període d’auge en l’àmbit acadèmic, Tyberg compongué la seva Primera 

Sonata per a piano (1920) i la seva Primera Simfonia (1924). 

L’any 1927, l’Abbazia Symphony Orchestra es mostrà interessada en la contractació 

del director d’orquestra Rodolfo Lipizner, com a director titular. Curiosament, pel que 

fa a la coincidència, al pare de Tyberg se li oferí una plaça en aquesta mateixa orquestra. 

Això comportà a la família dels Tyberg, el trasllat a la turística ciutat d’Abbazia, situada 

entre Itàlia i Iugoslàvia, just al costat del Mar Adriàtic.  Poc temps després, 

concretament el 27 de Novembre de 1927 Marcell Tyberg morí a Fiume (que 

actualment s’anomena Rijeka, la tercera ciutat més gran de Croàcia després de Zagreb i 

Split), la ciutat portuària més gran que hi havia al costat d’Abbazia.  

Després de la mort del seu pare, Marcel i la seva mare romangueren a la ciutat 

d’Abbazia.  En un article escrit per un amic de Tyberg anomenat Marion Schiffler, 

aquest conta: “fins al final de la seva vida Tyberg es recolzà en la seva mare amb el 

més gran amor i respecte. A ella tothom la descrivia com una persona insòlitament 

generosa i amable”. A Abbazia, amb l’ajut maternal i les impecables habilitats 

d’aquesta com a copista, Marcel va completar el seu scherzo i finale per a la Simfonia 

inacabada de Schubert (1928), la seva segona simfonia (1931), un sextet (1932), la 

Primera missa (1934), la Segona Sonata per a piano (1935), un Trio (1936), la Segona 

Missa (1941) i la seva Tercera Simfonia (1943).  

Per tal de poder guanyar-se la vida, Marcel fou organista en diverses esglésies de 

pobles propers a Abbazia, donà classes d’harmonia a joves estudiants, compongué 

música per a dansar (rumbes, tangos, valsos lents, etc.) i interpretà les seves obres amb 

l’Abbazia Symphony Orchestra. A més, la seva mare (una pianista amb molt bona 

reputació) també intentà contribuir econòmicament tot donant classes de piano i 

realitzant concerts d’àmbit local. Tanmateix Schiffler també contà que Tyberg visqué de 

forma feliç fins al final de la seva vida, malgrat romandre en una indescriptible pobresa. 

Era un home que restava satisfet amb poca cosa i que vivia feliç en l’anonimat. 

Tot i això, no estava ben bé exclòs del món exterior. I és que esporàdicament tocava 

com a solista amb la Gorizia Symphony Orchestra, portava a escena les seves 

composicions de dansa amb una petita orquestra i com ja s’ha esmentat amb anterioritat 
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dirigia les seves misses i obres de cambra amb l’Abbazia Symphony Orchestra (ja que 

se sap que Lipizner li cedí en moltes ocasions la seva batuta).  

Durant l’estiu de 1943, anticipant-se a la caiguda d’Itàlia, els alemanys 

reorganitzaren el seu comandament militar al sud-est d’Europa, per restar disposats a 

fer-se càrrec dels territoris pertanyents a Itàlia i defensar-los en el cas d’una invasió 

aliada. Tant és així que el 7 de setembre de 1943, Hitler amb el pretext de millorar la 

defensa de Croàcia, hi establí un destacament militar, aconseguint una col·laboració més 

estreta entre les forces croates i les alemanyes. A més, des de Berlín s’escolliren uns 

delegats especials, de nacionalitat croata, destinats a assumptes civils, en els quals la 

influència alemanya hi era totalment necessària per tal de protegir els interessos militars 

de Croàcia. Tant és així que el govern croata va donar suport a totes les lleis Nazis que 

afectaven als jueus que vivien en els territoris croates. 

 L’estiu de 1943, la mare de Marcel tement el pitjor tant per al seu fill com per a ella, 

decidir d’anar a l’oficina de registres on romanien els oficials alemanys per tal de 

declarar que tant sols el seu besavi era jueu i que per tant ella només era 1/8 part jueva i 

el seu fill 1/16 part. Pocs mesos després la mare de Marcel morí de causes naturals.  

Una vegada més, el bon amic de Tyberg, el senyor Schiffler escrigué: “la mort de la 

seva mare fou una ferida que mai es tancaria. Ara la impressió que causava era la d’un 

home que no es trobava massa lluny de la finalització del seu viatge per la terra”. 

En aquesta època Tyberg estava treballant en la seva Tercera Simfonia. Al darrere 

de la primera pàgina del manuscrit el compositor hi deixà escrit que completà l’obra 

amb grans dificultats i dolors ja que es trobava creativament i emocionalment exhaust. 

Així doncs podem dir que aquesta obra fou l’última abans de produir-se la seva mort 

com a compositor. 

En veure que podia ésser capturat i possiblement deportat en qualsevol moment, 

Marcel confià totes les seves composicions i escrits personals a un amic anomenat Dr. 

Milan Mihich. A més li donà un document el qual l’autoritzava a prendre qualsevol 

acció que es considerés convenient per tal de preservar la seva música. Pocs dies abans 

d’ésser fet presoner per la Gestapo, compartí algunes de les seves composicions amb els 

seus amics més estimats, en una vetllada musical nocturna a l’orgue de l’església de 

Volosca. 
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Schiffler recorda: “Enmig de calfreds i tremolors, vam escoltar l’ininterrompuda 

cascada de sons que esbossaven des d’alegres cançons pastorals fins a les profunditats 

dels seus rampells més col.lèrics. De sobte veiérem resplendir el seu somriure feliç en 

l’obscuritat. Era com si una alegria infantívola i una dolça tendresa s’haguessin 

apoderat de la seva ànima en el moment en què l’esgarrifós pensament del tràgic 

desenllaç que l’esperava es tornava cada vegada més latent. Les llàgrimes rodolaven 

per les meves galtes. Tots teníem el pressentiment que ell no romandria massa més 

temps amb nosaltres. Potser ell mateix també ho sentia així. Amb prou feines sabia on 

era i qui érem. Semblava com si necessités realitzar alguna tasca final (tocar per als 

seus amics) i tot seguit marxar sense tornar mai més. 

 Quan acabà de tocar, els nostres cóssos van abraçar de forma silenciosa a 

l’exhaust artista i tan sols vam vacil·lar algunes paraules d’agraïment que travessaren 

els nostres llavis.No vaig ésser capaç d’articular una única paraula. Ell, però, restava 

somrient, amistós i ingenu, com si volgués una vegada més fer-nos partícips de la seva 

desconeguda grandesa humana. En aquella fosca i vella església, ell s’aixecà com un 

sant enmig nostre i de sobte un estrany raig de llum –la primera llum de lluna- que 

penetrà a través de la gran finestra ogival, va banyar el seu rostre tranquil”.  

Passaren diversos mesos abans que comencessin a circular rumors del suïcidi de 

Tyberg, el quals han resultat ser del tot falsos. I és que malauradament fins fa ben poc 

no s’ha descobert que Tyberg fou enviat primer al camp de concentració San Sabba i 

finalment traslladat a Auschwitz. La data de registre de la seva mort és la del 31 de 

desembre de 1944. 

L’any 1945, durant el final de la Guerra i l’ocupació de Fiume pels comunistes 

iugoslaus, el Dr. Milan Mihich i la seva família fugiren cap a Milà. Només s’emportà 

possessions precioses que tenia la família, entre elles el catàleg sencer d’obres de 

Tyberg. 

El Dr. Milan Mihich morí l’any 1948 deixant el llegat musical del desaparegut 

compositor i les responsabilitats relacionades amb aquest, al seu fill anomenat Enrico 

Mihich, el qual estudià harmonia amb Tyberg i en aquella època era estudiant de 

medicina a la Universitat de Milà. 
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Poc temps més tard, el Dr. Enrico Mihich anà a viure als EUA, a la localitat de 

Buffalo i allí esdevingué un membre del Roswell Park Cancer Institute. A partir 

d’aquest moment, la música de Tyberg restà del tot segura a casa seva.  Després de 

cinquanta anys amb diversos intents frustrats de fer que els directors de la Buffalo 

Philarmonic Orchestra estrenessin els tresors salvats del tendre compositor Marcel 

Tyberg, Mihich trobà finalment la persona que cercava en la figura del director 

d’orquestra Jo-Ann Falletta. 

Per tal d’obtenir els fons necessaris per a editar els esborranys i els manuscrits per a 

ésser interpretats, el Dr. Mihich i la Fundació per a Filantropies Jueves de Buffalo, 

Nova York, organitzaren el fons del Llegat musical de Tyberg. Actualment, Enrico 

conjuntament amb altres persones, està realitzant grans esforços per tal de donar a 

conèixer aquesta obra tant injustament oblidada.   

 

Ullmann, Viktor                                                                                         

PREÀMBUL 

Educat a Viena, Ullmann realitzà importants contribucions tant a la vida cultural 

txeca com a l’alemanya, tot essent un gran compositor, director d’orquestra, pianista i 

crític musical. Format en la filosofia musical de Schoenberg, l'estètica alemanya i 

l'antroposofia de Rudolf Steiner, per a Ullmann l'art tenia un paper cabdal en el 

desenvolupament espiritual i ètnic de l’ésser humà. 

BIOGRAFIA 

Va néixer l’1 de gener de 1898 a la ciutat de Teschen a Silèsia, aleshores territori de 

l’Imperi Austrohongarès (actualment és part de la República Txeca). Els primers anys 

de la vida de Viktor Ullmann són poc coneguts, però els seus treballs denoten una 

infantesa altament relacionada amb la música. De procedència germano-txeca, va passar 
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els primers anys de la seva vida a Teschen. Al 1909 es va traslladar a Àustria, on 

després de servir un any com a soldat de l’exèrcit imperial, començà a estudiar a 

l’escola de Dret de Viena. Al mateix temps va participar en els seminaris de composició 

que feia el gran music Arnold Schoenberg, que per altra banda, pocs volien o podien 

suportar.  

Ullmann però, va causar una impressió tan favorable a Schoenberg, que al 1919 el 

va recomanar a Alexander Zemlinsky, director musical del Nou Teatre Alemany de 

Praga. Al 1920, ja era mestre corista i poc temps després va ser nomenat vice-conductor 

del teatre. Aquestes experiències el varen preparar per dirigir el 1927 la temporada 

d’espectacles del teatre d’òpera de la ciutat bohèmia d’Aussig (actualment Utsi nad 

Labem). Allà, va fer una sèrie d’arranjaments d’obres de Mozart, Strauss, Smetana i 

Wagner que varen ser molt ben rebuts per la crítica. 

 En el transcurs d’aquests anys, Ullmann va produir tot una sèrie de treballs propis; 

dos dels més prominents foren la seva Fantasia simfònica i Variacions i Fuga sobre un 

Tema d’Arnold Schoenberg. Després de la temporada del 1927 al teatre d’Aussig, 

Ullmann va tornar a Praga per raons que encara es desconeixen. Allà va oferir els seus 

serveis com a mestre de música, mentre continuà component més peces, inclòs un 

concert per a  orquestra. 

 Del 1929 al 1931 va treballar també com a director musical al teatre de Zurich. 

Durant aquesta època va desenvolupar un interès creixent per l’estudi de l’Antroposofia, 

una escola filosòfica localitzada a Dornach (Suïssa) i basada en els escrits de Rudolf 

Steiner.  Els antroposofistes creuen en l’habilitat de l’intel.lecte humà per transcendir el 

món físic i arribar així a un estat últim d’espiritualitat. Del 1931 al 1933, Ullmann va 

deixar tot el seu treball musical per anar a viure a Stutggart i obrir una llibreria dedicada 

a l’antroposofia. La pujada al poder del partit Nazi a principis de 1933 però, el va fer 

retornar a Praga, on continuà amb els treballs musicals que havia deixat sense acabar. 

Un cop en terres txeques, Ullmann es va centrar en les activitats musicals. Tot i que 

continuava amb els seus compromisos com a mestre i compositor, va acudir a classes 

del compositor modern Alois Haba i va col·laborar en varis programes de radio. Dues 

de les seves nombroses composicions varen ser aclamades per la critica internacional i 

com a conseqüència va rebre dos premis Hertzka, un l’any 1934 per una reedició del seu 
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treball Variacions i Fuga d’un Tema d’Arnold Schoenberg i un altre al 1936 per l’ òpera 

Der Sturz des Antichrist. El 1938 marcaria els seus últims moments de plaer fora de 

Praga, quan va viatjar a Londres per a la interpretació del seu Quartet de Corda nº2, en 

un nou festival de música. El següent viatge que realitzaria seria el menys agradable de 

tots. 

Ullmann va arribar en un transport a Terezín el 8 de Setembre de 1942 i la seva 

presència provocà un fort impacte en el Freizeitgestaltung (grup de lleure) . La seva 

enorme participació en el món cultural que es desenvolupà a Terezín, va incloure 

l’organització de produccions de Música Nova i Música Renaixentista, la publicació de 

critiques sobre concerts, l’acompanyament amb piano de varies peces i la realització de 

varis concerts com a pianista. 

També va donar varies conferències sobre alguns compositors, entre ells Mahler i 

Schoenberg, donà classes de composició i va ser el punt de referència de molts grups 

musicals de l’època. 

 De tots els compositors de Terezín, Ullmann va ser el més compromès amb 

l’expressió musical, escrivint vint-i-tres obres en només dos anys. Considerant la 

precària situació de Terezín, hom es pot imaginar que les seves creences 

antroposòfiques el van guiar i li van donar coratge per compondre sota “una atmosfera 

negra i opressiva”, tal com descriu en diversos passatges del seu diari personal. 

Afortunadament, molts dels seus treballs s’han conservat fins avui. El més 

admirable inclou el seu Quartet de Corda número 3, el melodrama Der Weise von Liebe 

und Tod des Cornets Christoph Rilke i l’opera d’un sol acte Der Kaiser von Atlantis, 

que constitueix una autèntica obra de protesta en la seva totalitat. 

 De la mateixa manera que molts dels seus amics compositors i músics, Ullmann va 

viatjar en aquell fatídic transport del 16 d’octubre de 1944 a Auschwitz on va morir a 

les cambres de gas, dos dies després de l’arribada. Allò que hagués pogut aportar a la 

música aquest compositor de tan gran talent, és una altra trista incògnita que ens ha 

deixat en herència l’holocaust. 
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Weinberg, Mieczyslaw                                                                              

PREÀMBUL 

Mieczyslaw Weinberg fou titllat per a molts com el compositor capaç de veure llum 

en les més obscures circumstàncies. Com s’explica això?. De fet, els motius van ésser 

revelats en una entrevista que se li va fer després que es produís el col·lapse de la Unió 

Soviètica. Les seves paraules foren les següents: “Em vaig dir a mi mateix que Déu 

estava a tot arreu. Des de la meva Primera Simfonia, una espècie de coral ha estat 

rondant en el meu interior. Si Déu està a tot arreu, aleshores encara hi ha quelcom a 

dir.”25 

Així doncs, Weinberg, va saber trobar els mitjans per a transmetre el que afirmà en 

l’entrevista, a través de la música i amb una gran passió, profunditat, poder, bellesa i 

fins i tot pau. 

BIOGRAFIA26 

Weinberg nasqué el 8 de desembre de 1919 a la ciutat de Varsòvia en el si d’una 

família jueva i de tradició musical. El seu pare era compositor i violinista en un teatre 

jueu de la ciutat. 

El petit Weinberg realitzà la seva primera aparició com a pianista, a l’edat de 8 anys 

i uns anys més tard esdevingué estudiant del Conservatori de Música de Varsòvia, que 

aleshores estava dirigit per Karol Szymanowski. Allí rebé classes de piano del professor 

Josef Turczynski. Malauradament, la seva graduació acadèmica l’any 1939  coincidí 

amb la invasió de Polònia per part de les tropes hitlerianes. La seva família fou 

assassinada per complet en els camps de concentració. Per fortuna pogué escapar-se cap 

a l’est, refugiant-se a la ciutat de Minsk on estudià composició amb Vassily Zolotaryov.  

                                                            
25 FANNING, David. Mieczyslaw Weinberg : in search of freedom. London : Wolke Verlagsges, 2010. 
26 Vegi’s més informació a la pàgina 94. 
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Dos anys més tard, quan Hitler atacà la URSS, Weinberg hagué de fugir altra 

vegada, aquest cop per establir-se a la ciutat de Tashkent (Uzbekistan) on trobà feina a 

la Casa de l’Òpera de la mateixa ciutat. Fou allí, concretament l’any 1943, on tal vegada 

prengué la decisió més determinant de la seva vida: enviar el manuscrit de la seva recent 

acabada Primera Simfonia al mestre Dmitri Shostakovich, el qual es trobava a Moscou. 

Aquest últim en veure l’obra quedà perplex i envià a Weinberg una invitació especial 

per a viatjar a Moscou, on acabaria passant la resta de la seva vida, dedicant-se a la 

tasca compositiva i a la realització d’actuacions com a pianista concertista. Una de les 

més prestigioses tingué lloc l’octubre de 1967, quan tocà amb Vishnevskaya, Oistrakh i 

Rostropovich, les Set romances sobre poemes d’Alexander Blok, del compositor Dmitri 

Shostakovich.  

Tot just havent-se pogut salvar dels nazis, Weinberg esdevindria una víctima més 

del terror que Stalin imposà. Durant la nit del 12 de gener de 1948, el dia abans de la 

inauguració de l’infame congrés “Zhdanov” en el qual Shostakovich, Prokofiev i altres 

artistes i intel·lectuals foren denunciats com a “formalistes”, Solomon Michoëls, el 

sogre de Weinberg, que en aquell moment era l’actor més important de la Unió 

Soviètica, fou assassinat a sang freda per ordres d’Stalin, esdevenint així la primera 

víctima de la campanya antisemita que caracteritzaria els últims anys de la dictadura del 

tirà. 

El febrer de 1953, Weinberg fou arrestat i es temé que ell també pogués 

“desaparèixer” enmig de les temibles campanyes de purga. Per fortuna la mort d’Stalin 

el 5 de març del mateix any eliminà el perill imminent. Cal dir però que mentrestant, 

Shostakovich ja havia actuat amb gran coratge, tot escrivint una carta al més alt càrrec 

de la policia soviètica per tal de reivindicar la innocència de Weinberg. Passat un mes i 

de forma pòstuma, la dignitat de Solomon Michoëls fou recuperada a través d’un escrit 

publicat a la premsa i ben aviat Weinberg fou posat en llibertat.  

La relació de Weinberg i Shostakovich es basà en una estima personal mútua. 

També cal destacar que aquest últim, quan es referia a l’obra de Weinberg ho feia amb 

les més elevades paraules (anomenant-lo “un dels compositors més destacats de 

l’actualitat”). Li dedicà el seu Quartet número 10, i entre el febrer i el març de 1975, 

malgrat el seu estat de salut terminal (moriria el 9 d’agost), trobà l’energia necessària 
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per a poder assistir a tots els assajos que es van dur a terme per l’estrena de l’òpera The 

Madonna and the Soldier, del seu estimat amic Weinberg.  

Cal destacar que en acabar-se la Segona Guerra Mundial, molts compositors 

pensaren que després de tot el que havia ocorregut, no quedava res per a expressar i el 

camí que prengueren fou el de la no-expressió. Així doncs, aquest camí els portà a la 

composició d’obres cada vegada més violentes i abstractes. El més repugnant del món, 

en el més abstracte de l’art. Però alguns experts en aquest tema opinaren que el principal 

problema d’aquest enfocament era el fet que l’obra d’art que es produïa resultava ésser 

en si mateixa repugnant, ja que era inhumana. 

Weinberg però, tot i haver patit el nazisme, la Segona Guerra Mundial i l’arrest en 

un gulag, prengué un camí diferent. No es conformà en esdevenir un submís més del 

mandat Soviètic i simplement digué: “Moltes de les meves obres estan relacionades 

amb el tema de la guerra. Això, per desgràcia, no fou la meva elecció. Va ser dictada 

pel meu destí, pel tràgic destí de la meva estimada família. Considero com una 

obligació moral el fet d’escriure sobre la guerra i els horrors que aquesta sembrà sobre 

la humanitat”.27 

Pel que fa al catàleg d’obres de Weinberg, cal dir que és extensíssim i mereix encara 

serioses investigacions tant per part de músics com per companyies discogràfiques. 

Existeixen unes vint-i-sis simfonies (l’última, el manuscrit de la qual Weinberg oferí al 

memorial Yad va-Shem d’Israel, s’anomena Kaddish i està dedicada a la memòria dels 

jueus que moriren en el Ghetto de Varsòvia); dues simfonietes; set concerts per a un 

instrument solista i orquestra (per a violí, violoncel, flauta i trompeta); disset quartets 

per a corda; dinou sonates per piano sol o en combinació amb violí, viola, violoncel, 

contrabaix i clarinet; un rèquiem; set òperes; tres operetes; dos ballets i música 

incidental per a seixanta-cinc pel·lícules; produccions de ràdio i actuacions de circ. En 

general un nombre desorbitat d’obres, que contrasta amb l’etapa històrica que li tocà 

viure.  

Després d’haver passat una vida plena de dolor, Weinberg restà els seus últims anys 

al llit, patint els efectes de la malaltia de Crohn i afectat per una profunda depressió 

deguda a la poca atenció que fou dedicada a la seva música. El 3 de gener de 1996, dos 

                                                            
27 FANNING, David. Mieczyslaw Weinberg : in search of freedom. London : Wolke Verlagsges, 2010. 
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mesos abans de morir (26 de febrer de 1996), va ésser batejat per l’església ortodoxa 

russa, esdevenint aquest, l’últim acte d’un home que deixà una petjada profunda i càlida 

en els cors de tots aquells que el conegueren. 

 

3.2 – Els intèrprets. 

Ancerl, Karel                                                                                             

PREÀMBUL 

Ja des de ben petit, Ancerl mostrà un esperit lluitador per aconseguir allò que més 

desitjava. La seva vida es veié terriblement afectada per la Segona Guerra Mundial, on 

hi perdé tota la seva família i havent d’exercir una gran quantitat d’oficis que no eren el 

seu, aquell pel qual durant tant de temps lluità. 

BIOGRAFIA 

Karel Ancerl va néixer l’any 1908 al poble de Tucapy, a Bohèmia del Sud. Els seus 

pares desitjaven que esdevingués advocat, però el jove va preferir inscriure’s al 

conservatori de Praga, on va estudiar violí, composició i direcció. En el concert de final 

de curs, l’any 1930, va dirigir de forma brillant la Filharmònica Txeca. Malgrat tot, a 

principis dels anys 30 era més conegut pel públic teatral. En aquella època el jove va 

acceptar l’oferta del Teatre Lliure de Praga per dirigir l’orquestra d’aquella casa teatral 

d’avantguarda.  

El desig de dirigir una orquestra gran es va fer realitat per a Ancerl l’any 1933, quan 

se li encomanà la tasca de direcció de la Orquestra de la Radio Txecoslovaca. Va 

resultar ser un director d’orquestra ideal per als concerts retransmesos en viu des de 

l’estudi. 

Amb la ocupació nazi de les terres txeques, es va produir en la seva vida un tràgic 
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gir. El primer dia de l’ocupació, el 15 de març de 1939,  va ser acomiadat de la Ràdio. 

Va tornar amb la seva esposa al seu poble natal de Tucapy, però el destacament local de 

les SA els expulsà.  

Aleshores Ancerl es va refugiar en un petit poble on treballà com a llenyataire, fet 

que l’ajudà a escapar de la persecució. Poc temps després, va ésser detingut i interrogat 

per la Gestapo, però la maquinària repressiva nazi el va deixar anar i va començar a 

treballar com a obrer. Malgrat tot, al cap d’un temps, els nazis van tornar a detenir-lo i, 

amb tota la seva família, va ser deportat al ghetto jueu de Terezín. Durant l’ocupació 

nazi va perdre la seva dona, el seu fill petit i els seus pares, que moriren en les cambres 

de gas. Ell va poder escapar-se de la mort miraculosament. 

 Va ser deportat al camp de concentració de Gross Rosen i després a Friedland on en 

una fàbrica subterrània treballava en la producció d’hèlices. El 9 de maig de 1945 

Ancerl i els altres presos van ésser alliberats per l’Exèrcit Roig. L’artista va tornar a 

Praga, vestit amb pedaços i amb els peus inflats, però amb la ferma voluntat de 

començar de nou. Gràcies al seu perseverant i dinàmic caràcter, resistent a totes les 

vicissituds, va retornar al món de la música després de l’interval de sis anys imposat per 

l’ocupació nazi.  

Per part del compositor Alois Hába, va rebre l’oferta de dirigir l’orquestra de la 

recent sorgida Òpera de Praga. Al 1947 va tornar a la Radio on va ésser director de 

l’Orquestra Simfònica de la Radiodifusió Txecoslovaca, realitzant gravacions d’obres 

de Federico Smetana, Antonín Dvorák, Josef Suk, Leos Janácek i Vítezslav Nóvak, i 

creant així la primera fonoteca de la Radio Txecoslovaca.  

L’any 1950 va ser nomenat director titular de la Filharmònica Txeca on hi romangué 

divuit anys. Malgrat els obstacles resultants de l’existència del teló d’acer que dividia 

Est i Occident, Ancerl va transformar la Filharmònica Txeca en una de les millors 

orquestres del món. L’orquestra txeca va actuar sota la batuta d’Ancerl als Estats Units, 

Nova Zelanda, Austràlia, Japó, Índia, Xina i pràcticament a tota Europa. 

L’any 1968 complia 60 anys. Ancerl es trobava en el moment àlgid de la seva 

carrera, i tenia forces suficients per a interpretar amb la Filharmònica Txeca noves joies 

musicals, però el 21 d’agost de 1968 arribaren els tancs soviètics per a aixafar l’intent 

democratitzador de la Primavera de Praga.  
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Tement les persecucions, Karel Ancerl va optar pel camí de l’exili. L’acollí el 

Canadà on exercí el càrrec de director de l’Orquestra Simfònica de Toronto fins a la 

seva mort el juliol de 1973. Ancerl morí lluny de la seva pàtria a l’edat de 65 anys, 

havent estat el primer director d’orquestra txec de talla mundial i havent convertit a la 

Filharmònica txeca en una de les millors orquestres mundials. 

 

Bannet, Louis                                                                                             

PREÀMBUL 

Nasqué en el si d’una família jueva de classe treballadora que vivia al barri jueu de 

Rotterdam. A l’edat de set anys s’asseia al costat de la finestra de la seva habitació a 

tocar el violí. Aquell nen que tocava de forma autodidacta, s’adonà de seguida que 

l’amor que sentia per la música sempre li brindava una fugida temporal d’aquell entorn 

tan humil, on la pobresa hi feia acte de presència. 

BIOGRAFIA 

Va néixer el 15 d’agost de 1911 a Holanda. Quan els nazis van iniciar la recerca i 

captura dels jueus holandesos s’amagà, proveït de documentació falsa, però finalment el 

seu éxit li va jugar una mala passada. El van detenir dos policies holandesos, que havien 

vist cartells publicitaris dels seus concerts i ressenyes als diaris on apareixia el seu 

retrat. Fou arrestat el 15 de Desembre de 1942 i seguidament va ser pres en custòdia. El 

portaren a la comissaria de policia de Rotterdam i més endavant el traslladaren a les 

oficines de la Gestapo.  

Després d’una interrogació intensa i brutal de la Gestapo, va ser deportat al camp de 

trànsit de Westerbork (situat al nord-est dels Països Baixos a la província de Drenthe). 

Allí fou empresonat a la barraca penal. Poc després va ser afegit a la llista de deportats 

amb destinació a Birkenau. D’acord amb fonts històriques, la sortida d’aquests convois 
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que es dirigien a Birkenau es va efectuar el dia 23 de Gener de 1943 i hi va arribar el 24 

de Febrer de 1943. 

Bannet va sobreviure l’empresonament a Birkenau gràcies al seu extraordinari 

talent. Inicialment es feu un miracle, ja que Bannet no fou seleccionat per a les cambres 

de gas. Va rebre el número 93626, que li fou tatuat al seu braç. La resta de persones que 

viatjaven en el seu comboi van ser immediatament assassinades només d’arribar. Allí es 

convertí en el trompetista de Birkenau. 

Cal esmentar que Bannet també passà pels camps d’Oranienburg, Sachsenhausen, 

Buchenwald i Ohrdruf. Finalment va ser alliberat per l’armada Soviètica el diumenge 6 

de maig de 1945 a Theresiendstadt. 

 

Behr, Benny                                                                                                                          

PREÀMBUL 

Violinista de professió, Behr fou detingut i deportat al camp de Westerbork el 

primer d’agost de 1944 pel fet d’ésser jueu. Allí, va donar una gran lliçó d’humanisme, 

tocant per als nens i nenes que l’escoltaven amb gran deteniment i entusiasme. 

BIOGRAFIA 

Va néixer el 27 de Febrer de 1911, i es va casar amb una noia no-jueva. Mentre la 

llei ho permeté, Behr visqué en una temporal llibertat, ja que formava un matrimoni 

mixt. Però a Alemanya ràpidament es prohibiren els matrimonis mixts, i Behr va ésser 

arrestat. Inicialment va ser empresonat el març de 1944 en un camp situat a prop de 

Havelte a la província de Drenthe. Malgrat tot, es pogué escapar però ràpidament va ser 

arrestat per dos agents alemanys de la SD, i enviat a una barraca del camp per a 

complir-hi la pena. A principis de setembre, després de l’últim transport de Westerbork 

a Polònia, la barraca de compliment penal fou tancada, i Benny juntament amb 55 
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presos més van poder-se ajuntar amb la resta dels presoners del camp. Behr sobrevisqué 

Westerbork i va ser alliberat per l’armada canadenca el 12 d’abril de 1945. 

Behr, va convertir-se en un violinista professional. Abans de la guerra, ja havia tocat 

amb un amic seu anomenat Sem Nijveen, i al camp de Westerbork va continuar tocant 

el violí. Allí, entre d’altres coses tocava per als nens, per intentar allunyar-los d’aquella 

atmosfera opressiva i amb regust de mort que els envoltava constantment. 

 

 Béjarano, Esther                                                                                                                 

PREÀMBUL 

Esther Béjarano fou membre de l’Orquestra femenina d’Auschwitz durant el període 

en què hi fou empresonada. El fet de tenir una àvia ària li valgué la transferència al 

camp de Ravensbrück, en el qual ja no s’hi duien a terme exterminis. Hi arribà viva 

l’abril de 1945. Pocs dies després, mentre estava a la columna de presoners, se n’escapà 

tot creuant-se amb un grup d’alliberadors americans. Béjarano conta d’aquell dia: “un 

d’ells em va donar un acordió, fet que em deixà astorada perquè era el meu instrument, 

i em va demanar si podia tocar quelcom per poder dansar. Exhausta i amb la cara 

plena de llàgrimes vaig començar a tocar per als soldats i alguns ex-presoners, que es 

posaren a dansar al voltant d’una foguera on un d’ells llançà entre les flames un gran 

retrat de Hitler”. 

BIOGRAFIA 

Va néixer el 15 de desembre de 1924 a Saarlouis, i és una de les supervivents de 

l’Orquestra femenina d’Auschwitz. Béjarano va néixer amb el nom d’Esther Loewy, 

essent filla del director del Cor jueu municipal.  

Fou el seu pare qui la feu interessar en la música, i Esther començà a aprendre el 

piano. A l’edat de 15 anys va ésser separada dels seus pares, degut a l’ordre 
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encomanada que obligava als jueus a emigrar de Palestina. Aquesta emigració va ser 

controlada pels nazis. Aleshores, ella suportà dos anys de treball molt dur al camp de 

treballs de Fuerstenwald. El 20 d’abril de 1943 tots els membres d’aquest camp van 

ésser deportats a Auschwitz. A l’orquestra d’Auschwitz Béjarano hi tocà l’acordió. 

 Ella conta que quan arribà al camp expressà, a la barraca, a una professora de 

música Polonesa anomenada Tschaikowska que residia al mateix bloc, que podia tocar 

el piano. Aleshores Tschaikowska li respongué que allí no hi havia piano, però que si 

volia podia ensenyar-li a tocar l’acordió. Béjarano no havia tocat mai abans cap acordió 

i va haver de triar. Seguidament li confirmà que volia tocar l’acordió i Tschaikowska li 

ensenyà a tocar una cançó popular alemanya. Va ésser com un miracle, conta Béjarano, 

en poc temps vaig aprendre’m la cançó i vaig formar part de l’Orquestra d’Auschwitz. 

L’orquestra tenia encomanada la tasca de tocar cada dia marxes que acompanyessin 

la sortida i l’entrada al camp dels presoners que anaven a treballar. Ella va sobreviure a 

Auschwitz després d’escapar-se el Març de 1945. Tot seguit va emigrar a Palestina, i 

més tard va tornar a Alemanya. A principis de l’any 1980, acompanyada de la seva filla 

Edna i el seu fill Joram, va crear el grup Coincidence. En aquest grup ella hi cantà 

cançons jueves i del ghetto, de caràcter antifeixista. Va establir la seva residència a 

Hamburg, i fou una cofundadora del Comitè d’Auschwitz. 

 

Goldstein, Fania                                                                                      

PREÀMBUL 

Fánia formà part de l’Orquestra femenina d’Auschwitz i en ésser alliberada afirmà 

que malgrat tenir accés a roba neta, dutxes diàries i una quantitat raonable de menjar, 

havia de tocar de forma alegre durant hores i hores, música de caràcter festiu mentre els 

seus ulls eren testimoni de les columnes de presoners que eren conduits a les cambres de 

gas.   
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BIOGRAFIA 

Va néixer el  2 de Setembre de 1922 a París, essent la filla d’un jueu. Va cursar els 

seus estudis de música al Conservatori de París, i al mateix temps treballà a les nits amb 

el pseudònim de Fania Fénelon cantant en els bars. Durant la Segona Guerra Mundial va 

suportar una persecució ferotge fins que fou detinguda i ràpidament va ésser 

transportada al camp d’extermini d’Auschwitz-Birkenau, on va formar part de 

l’Orquestra femenina que allí existia.  

Més tard va ser traslladada al camp de Bergen-Belsen, abans de la seva alliberació 

l’any 1945. Goldstein sobrevisqué a l’holocaust i amb el pseudònim de Fania Fenélon 

va esdevenir una gran cantant de cabaret molt coneguda. Entre els anys 1973 i 1975 

escrigué el llibre Sursis pour l’orchestre, en el qual hi va abocar totes les seves 

experiències. 

Fania Goldstein va morir el 19 de Desembre de 1983 en un hospital de París. 

 

Ruzicková, Zuzana                                                                                                               

PREÀMBUL 

Quan encara no havia fet els 10 anys va descobrir per si mateixa les composicions de 

Johann Sebastian Bach, les quals la deixaren eclipsada. Ruzicková recorda que tot i que 

mai n’havia escoltat, la música del compositor li resultava molt familiar. 

BIOGRAFIA 

Zuzana Ruzicková va néixer el 14 de juny de 1927, a la ciutat de Plzen situada en la 

Bohèmia de l’oest. Començà la seva vida musical tocant el piano, però primerament va 

haver de vèncer l’oposició dels seus pares. De petita sovint emmalaltia, i els pares 

temien que tocar el piano la sobrecarregués. Davant la insistència de la noia, els pares 
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cediren i Zuzanna Ruzicková va tenir la sort de trobar una magnífica professora de 

piano. 

La professora Marie Provazníkova va dir a la seva alumne que Bach fou sobretot 

autor de composicions per a orgue i clavicèmbal. La noia va voler apropar-se més al seu 

compositor predilecte, però els pares li prohibiren tocar l’orgue per temor que 

emmalaltís en les gelades esglésies. Aleshores es preguntà pel clavicèmbal. Semblava 

un somni difícil de realitzar ja que no hi havia instruments disponibles ni tampoc 

professors que ho ensenyessin. 

Llavors la professora de piano de Zuzana Ruzicková va sol·licitar la inscripció de la 

seva talentosa alumne a un curs que dirigia a París la cèlebre clavicembalista polonesa, 

Vanda Landowska. Zuzana estava cursant el cinquè curs de primària i somiava amb 

viatjar a la capital francesa quan acabés l’escola. 

El 15 de març de 1939 les tropes nazis ocuparen Bohèmia i Moràvia. Tots els 

somnis de Ruzicková es van esvair. Dos anys després, ella i tots els seus familiars van 

ser deportats al ghetto jueu de Terezín i posteriorment al camp de concentració 

d’Auschwitz. 

Els nazis van deportar al Ghetto de Terezín, situat a 60 quilòmetres al nord de Praga, 

a jueus de tota Europa. A Terezín hi van ser deportats destacats artistes txecs. 

Ruzicková va participar en els assajos de l’òpera infantil Brundibár, de Hans Krása, un 

dels compositors presoners en el ghetto, però no va poder actuar en l’estrena, ja que al 

1943 va ésser deportada al camp de concentració d’Auschwitz. 

L’alliberació de la barbàrie nazi li arribà l’abril de 1945, quan malalta de tifus, 

restava inconscient en un catre en el camp de Bergen-Belsen. Als horrors dels camps 

d’extermini nazi va sobreviure tan sols la seva mare, doncs tots els seus altres familiars 

van morir-hi. 

Quan va ser alliberada, la jove comptava amb tan sols 18 anys. Va tornar amb 

l’ànima plena de sofriment i amb unes mans completament destrossades pel treball 

forçat en les construccions que es feien en el camp. 

El somni de voler tornar a tocar amb els dits lesionats semblava una bogeria. Però la 

jove no va voler renunciar a la música. Ruzicková recorda que la seva professora va 
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plorar en tornar-la a veure. La noia va haver de començar des del principi, estudiant 

piano com els nens en una escola de música i tocant els estudis de Karl Czerny (estudis 

per a principiants). La seva tenacitat però, va triomfar. Al 1947 va poder inscriure’s al 

curs de piano de l’Acadèmia de Belles Arts. 

Quan un dels professors va anunciar que faria classes de clavicèmbal, la jove va 

córrer a apuntar-se. Finalment doncs, Ruzicková va poder fer realitat el seu més preuat 

somni. Es va graduar a l’Acadèmia de Belles Arts l’any 1951 i en aquest centre docent 

va començar a impartir cursos de piano en la càtedra de composició, on un dels seus 

alumnes seria finalment el seu espòs, el compositor Viktor Kalabis. 

Durant molt de temps Ruzicková no va poder fer classes de clavicèmbal, malgrat 

haver aconseguit brillants èxits per tot el món. Això fou causat per les deformacions 

ideològiques de l’època comunista. Per als ideòlegs comunistes, el clavicèmbal era un 

instrument feudal. La clavicembalista també va tenir problemes pel fet de no haver 

freqüentat els cursos nocturns del marxisme-leninisme. 

Paradoxalment, quan no va poder donar classes de clavicèmbal a Praga, va obtenir el 

permís d’ensenyar a Zurich, on conduí durant 25 anys els cursos magistrals. També va 

poder impartir cursos a la capital eslovaca, Bratislava, on va fundar l’any 1970 un curs 

de clavicèmbal, que va dirigir fins l’any 1975. Finalment, l’any 1984, l’Acadèmia de 

Belles Arts de Praga, li va concedir l’esperat permís per a impartir classes de 

clavicèmbal als alumnes de postgrau.  L’artista va obtenir el títol de catedràtica l’any 

1990. 

Pel que fa referència a concerts, el règim comunista li donà una mica més de 

llibertat, segurament perquè amb els viatges a l’exterior portava divises de fora. Ella 

recorda, no obstant, que cada sortida a l’estranger era una guerra de nervis ja que no 

sabia fins a l’últim moment si l’autoritzarien per a viatjar i rebria el permís a temps. 

Malgrat tots els contratemps, la clavicembalista figura des de fa 50 anys entre els 

més notables intèrprets txecs. Va ésser aplaudida pel públic de Japó, Austràlia, 

Tailàndia, Estats Units, Canadà i pràcticament tots els països europeus. Molts 

compositors contemporanis, com Viktor Kalabis, Jan Klusák, Ilja Hurník i Jan Rychlík 

van compondre per a ella. 
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També va ésser una intèrpret per excel·lència de Johann Sebastian Bach i va 

enregistrar totes les seves composicions per a clavicèmbal: un total de trenta cinc discs. 

Ningú va intentar repetir-ho en tot el món.  

A principis dels 60, Ruzicková va gravar per a una discogràfica txeca Les variacions 

de Goldberg, de Bach. El disc va donar la volta al món. A Praga van arribar els 

representants de la discogràfica francesa Erato i oferiren a la clavicembalista txeca un 

contracte de 10 anys per gravar les obres completes de Bach per a clavicèmbal.  

Aleshores es va especialitzar en la música barroca i la creació del segle XX. A més de 

Bach, va gravar l’obra completa per a clavicèmbal del compositor barroc anglès Henry 

Purcell. Pel que fa referència a la música del segle XX, va interpretar tota la creació de 

Bohuslav Martinu per a clavicèmbal.  

La música del compositor Bach l’inspirà i encara que en la seva vida va 

experimentar molt de sofriment, mai va renunciar a l’esperança, fet que és totalment 

aplicable per a la caracterització de la vida de Zuzana Ruzicková.  

 

Stroumsa, Jacques                                                                                    

PREÀMBUL 

Des del moment en què fou alliberat, Jacques Stroumsa considerà que tenia el deure 

moral de no oblidar res del que li havia ocorregut. “A mi, la música em va salvar 

mentalment i moralment. Recordo que el Cap del meu bloc després d’escoltar-me 

tocant el violí enmig d’una fred inhumana em deia en alemany que esperava que no 

morís allà”. 

El 8 de maig de 1945, a una temperatura de vint graus sota zero, sortí del camp 

d’Auschwitz juntament amb altres supervivents. Des d’aleshores, dedicà la resta de la 

seva vida a fer sentir la veu d’aquells que no van poder sobreviure.  
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BIOGRAFIA 

Va néixer l’any 1913 a la comunitat jueva de Salònica, però de seguida va marxar de 

Grècia per anar a cursar estudis d’enginyeria a Marsella i després a París. Ràpidament 

es va llogar a la Universitat de Bordeus, a l’Institut de Radiologia. Pel que fa als estudis 

musicals, Stroumsa va estudiar el violí a Salònica durant sis anys, després continuà a 

Marsella (liceu musical), a París, on romangué tres anys i sobretot al conservatori de 

Bordeus, on va ser deixeble del gran mestre Gaston Poulet. 

L’any 1943 s’afilià a l’armada grega per lluitar contra Itàlia, i després tornà a 

Salònica. Aquell mateix any va ser deportat a Auschwitz amb la seva dona i la seva 

família, igual que molts altres jueus de Salònica, que també foren deportats a diferents 

camps. Passà dos anys tancat en diversos camps. 

En el camp de concentració de Birkenau hi restà en un “període de quarantena” que 

durà trenta dies, i en aquest espai de temps va ésser el concertino de l’Orquestra del 

camp, circumstància que el va lliurar d’una mort segura. El paral·lelisme d’aquest fet 

amb el protagonista de la coneguda novel·la de Maria Angels Anglada, fa que hagi estat 

conegut com “el violinista d'Auschtwitz”. 

A Auschwitz, passà a treballar com a enginyer al departament de projectes de la 

Union-Werke. Tot i que treballà moltíssim, aquest tipus de feina el salvà de realitzar els 

treballs forçats esgotadors que havien de fer els altres presoners. 

El vespre del 18 de Gener de 1945 va ser evacuat d’Auschwitz, participant en la 

terrible “marxa de la mort” (nom que els presoners van donar als desplaçaments forçats 

que es veien obligats a fer en condicions infrahumanes) que el va portar al camp de 

Mauthausen, on arribà l’alba del 25 de Gener de 1945. Allí treballà a la fàbrica 

Messerschmitt, en la construcció d’avions. 

Més tard fou transportat a un altre lager, anomenat Gusen II. Allí sentí el 

pressentiment de la seva fi, ja que sabia que els alemanys estaven perdent la guerra. 

En el seu llibre Tu choisiras la vie, Stroumsa conta que una tarda, mentre amb altres 

companys estava ocupat traient els polls de la roba interior, de sobte un pres va fer un 

crit dient que els guàrdies havien desaparegut, i havien deixat a la garita uniformes i 

armes. Poc després, cap a la posta, sentiren una bonior sorda. Uns carros de combat 
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imponents avançaven per l’avinguda que donava a la porta principal del camp. 

Aleshores s’hi acostaren. Els valents soldats tiraven centenars de cigarrets. Stroumsa en 

collí un i en veure que eren de la marca Lucky Strike sabé que els seus alliberadors eren 

americans. Així doncs, Jacques Stroumsa i altres presoners que havien sobreviscut, 

foren alliberats. Concretament fou el dia 8 de maig del 1945 a les sis de la tarda. 

Després d’haver estat curat del tifus fou repatriat a França. Primerament arribà a 

Mulhouse. Tot seguit, el Ministeri de Presoners, Deportats i Refugiats repartí a tots els 

ex-presoners un certificat de repatriació vàlid com a carnet provisional, acompanyat de 

1000 francs. El dia 22 de juny de 1945 arribà a París i allà va ésser orientat cap a una 

pensió familiar situada a les rodalies de París. 

Després d’unes setmanes de descans, anà a passejar per París. De sobte, es va quedar 

observant atentament un aparador ple d’instruments de música. Era establiments Martin, 

luthier del carrer de Vaugirard, 68. Va entrar-hi i demanà un violí. Però malauradament 

el preu del violí depassava de molt les seves possibilitats, ja que tan sols disposava de 

1000 francs. Aleshores la dependenta li va dir que li donava el violí, l’arquet, l’estoig, la 

colofònia, i el joc de cordes per 1000 francs. 

Més tard, l’any 1947 es casà amb una noia grega anomenada Laura i tingueren fills. 

L’any 1968 marxaren a viure a Israel, a la ciutat de Jerusalem, on residí fins a la seva 

mort, el 14 de novembre de 2010. Stroumsa, en el seu llibre Tu choisiras la vie, afirma 

que davant tantes dificultats, la música li permeté de suportar “coses que no eren 

suportables”. 

 

Stroumsa, Julie                                                                                          

PREÀMBUL 

La denegació per part del consol americà del visat perquè Julie Stroumsa pogués 

viatjar-hi per trobar-se amb el seu futur espòs, va ésser tal vegada el fet que canvià el 



88 

 

seu destí i sense saber-ho, el començament del camí cap a la seva sentència de mort. La 

jove violinista, compromesa amb un nord-americà sefardita anomenat David Perrahia, 

emmalaltí del tifus i morí pocs dies després de ser alliberada.  

BIOGRAFIA 

Va néixer a Salònica l’any 1915. Va ser la germana del conegut “violinista 

d’Auschwitz” Jacques Stroumsa. Julie en sentir tocar el violí a Jacques va dir que també 

volia aprendre a tocar-lo. Els seus pares hi estigueren d’acord i començà a estudiar el 

violí a la seva ciutat natal.  Sobretot li agradava tocar obres del compositor Schubert i 

Romançes de Schumann. En aquell moment (1939) a Salònica hi vivia una comunitat 

jueva sefardita de més de cinquanta mil persones.  

Però l’any 1943 la majoria de la comunitat i també la família Stroumsa formada pel 

pare, la mare i els quatre germans, va ser deportada a Auschwitz. Un cop allí, Julie va 

entrar a formar part de l’orquestra femenina, en la part del Lager destinada a les dones. 

A l’orquestra va ser la segona violinista. 

Malauradament un oficial nazi es va enamorar de la soprano que actuava amb 

l’orquestra i la seva ombrívola història d’amor (paraules de Jacques Stroumsa) va ser 

descoberta per altres autoritats del camp. Aleshores tota l’orquestra va ésser deportada 

al camp de Bergen-Belsen.  

Julie també havia viscut una història d’amor abans d’entrar a Auschwitz. Un noi 

anomenat David, procedent d’Amèrica però de família sefardita, la va anar a buscar 

Tessalònica. Degut al fet que el pare de Jacques i Julie era una persona molt important, 

David es decidí a visitar formalment la família Stroumsa. En aquella visita contemplà a 

la bellíssima Julie i en quedà totalment encisat. Seguidament va demanar permís per a 

festejar-la i més tard es prometeren.  

Llavors David marxà a Amèrica per preparar el casament i Julie havia d’anar-lo a 

trobar més endavant. Però quan esclatà la Segona Guerra Mundial, el cònsol americà 

denegà el visat a Julie, ja que els Estats Units estaven a punt d’entrar a la Guerra. Fou 

llavors quan Julie va ésser deportada a Auschwitz com tants d’altres jueus. Uns dies 

més tard de l’alliberament (8 de Maig de 1943) va morir de tifus. 
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David va quedar desolat. Va esperar set anys a casar-se. El seu fill petit és Murray 

Perrahia, el pianista de fama internacional que alhora és un dels més brillants intèrprets 

de Mozart. 

L’octubre del 1986, Jacques Stroumsa rebé una carta molt emotiva de Brussel.les, 

procedent d’una amiga de la seva germana. Aquest és l’únic record que té de quan Julie 

treballava a l’orquestra.28 

A continuació es reprodueix la carta rebuda per Jacques Stroumsa, evocant la memòria 

de la seva germana Julie. 

Estimat senyor Stroumsa: 

Em va sorprendre saber per Maurice Pioro que aquest havia conegut el germà de la 

“petita Julie”. 

Us preguntareu, sens dubte, per què l’anomeno així. Doncs bé, teníem a l’orquestra 

dues Julie, les dues gregues i de Salònica. Fa quatre anys vaig trobar rastres de la gran 

Julie, que vivia a Miami amb el seu marit, el doctor Ménasché, també veterà de 

l’orquestra d’Auschwitz. Ella, ai las!, va morir poc després. Formava part del grup de 

gregues de l’orquestra, on també hi havia Lily i Ivette, que viuen als EUA. 

Pel que fa a la vostra jove germana, recordo que era una noia molt dolça, tímida, 

que mai prenia part en les discussions de vegades turbulentes que teníem. Volíem viure, 

arrapar-nos a la vida, i imitàvem la vida de “fora” discutint amistosament. Julie era 

neutral, massa poc combativa per participar en aquesta vaga de mort. 

Espero veure-us un dia a Brussel.les o a Jerusalem i abraçar-vos de tot cor en 

record de la “petita Julie”.29 

Fanny Birkenwald 

 

 

                                                            
28 STROUMSA, Jacques. Tria la vida. Barcelona : Columna Edicions, 1999. 
29 Id. 
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3.3 – Obres oblidades 
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3.4 - El concert i el seu repertori 

3.4.1 - Obra: Sonata número 2 WV91 per a violí i piano 

Compositor: Erwin Schulhoff (1894-1942) 30 

Data de composició: 1927 

El 8 de juny de 1916, Erwin Schulhoff, que estava de servei com a soldat de 

l’Armada Austríaca, escrigué en el seu diari: La bogeria començà el juliol de 1914. 

L’epidèmia ens arribà des de Sèrbia i es propagà a través d’Alemanya, Rússia, França, 

Anglaterra, Turquia, Itàlia, Japó i Bulgària. I ara se suposa que hem d’ésser patriotes 

tot cridant “hurra”, escrivint poemes sobre la guerra, històries curtes i marxes... però 

el més “sublim” és ésser soldat. […] al crit popular de “Protegeix la teva cultura” 

mentre els homes es maten, el que em resulta molt dolorós. Asseguro que els anys 1914, 

1915 i 1916 pertanyen a un nivell humà ínfim i es burlen francament del segle XX. Dic 

això malgrat ésser un soldat. 

                                                            
30 Vegi’s biografia a la pàgina 62. 
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No fa massa temps que el nom d’Erwin Schulhoff ha començat a aparèixer en els 

catàlegs de les companyies discogràfiques. Aproximadament va ésser pel voltant de 

finals dels anys 80 i durant els 90 quan veié el seu ressorgiment com una figura musical 

contemporània de molt pes, malgrat haver estat maltractat per la història. Fou un 

membre del desafortunat grup de “compositors oblidats” i al cap i a la fi una més de les 

víctimes dels camps de concentració nazis. 

En l’obra de Schulhoff es fan notòries les influències d’un gran compositor 

contemporani anomenat Max Reger i del qual n’esdevingué deixeble. Tal vegada també 

hi podem sentir certes pinzellades de l’estil de César Franck i una petita brisa de 

Wagner. La seva música és plena de contrasts de llums. També cal destacar algunes 

incursions que realitzà a estils musicals anteriors, però filtrats a través d’un prisma clar 

d’originalitat i ingeni. Més endavant, en descobrir la música del compositor Claude 

Debussy, podem veure algunes espurnes dels colors harmònics del compositor francès, 

apart també de l’influència de la música folklòrica de la seva estimada Bohèmia. A 

grans trets, en la música de Schulhoff observem la febre creativa que es visqué en 

l’època d’entreguerres i que es donà amb especial força a París. 

Les obres que compongué entre els anys 1926 i 1928 mostren algunes de les millors 

incursions que realitzà dins de l’estil jazzístic, sobretot en les seves peces pianístiques. 

El director d’orquestra i musicòleg Nigel Simeone cita en un comentari de 

l’enregistrament de les Schulhoff Violin Sonatas (produït per Ludger Böckenhoff del 

segell discogràfic Hyperion amb Tanja Becker-Bender al violí i Markus Becker al 

piano), al compositor Béla Bartók com un dels principals motors de la gènesis de la 

seva obra. 

 Cal dir que en alguns moments el tractament del violí és marcadament folklòric. La 

pròpia veu de Schulhoff rebutja d’ésser categoritzada, però no es pot negar que en la 

naturalesa del seu llenguatge musical hi resti una gran força. Personalment, tot i haver-

me impregnat de la música d’aquest compositor, considero que les diverses influències 

que apareixen en les seves obres no són producte d’una mancança d’energia creativo-

personal, sinó que esdevenen el signe d’un enriquiment. Schulhoff canalitza aquestes 

influències com a noves energies fins arribar a segellar un llenguatge musical nou. 

La Sonata No.2 per a violí i piano WV91, va ésser composta el novembre de 1927, 
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just després de l’obra Esquisses de jazz (Esbossos de jazz). Tanmateix, tal i com 

succeeix amb la sonata que compongué per a violí sol, aquesta obra està molt més 

influenciada per la música de Béla Bartók, la qual Schulhoff admirava, que no pas pel 

jazz. No obstant, cal tenir present que el llenguatge madur de Schulhoff és molt 

peculiar, i en aquesta peça utilitza una organització amb alguns motius enginyosament 

dividits que unifiquen tota la sonata. 

 El primer moviment s’enceta amb la realització per part del violí d’un tema enèrgic 

i rítmic, el qual genera més idees a mesura que el moviment avança. El segon tema és 

de caràcter contrastant, però manté la mateixa empremta rítmica que el primer, tot 

obtenint uns resultats coherents i convincents. 

Però Schulhoff, porta les idees encara més enllà. L’Andante, de caràcter curt, 

s’inicia amb uns acords de piano lents i pesants, però el violí comenta amb el mateix 

motiu rítmic que al primer moviment –dues semicorxeres accentuades seguides per una 

nota llarga- i aquesta idea impregna tota la sonata. En efecte, el  tercer moviment titllat 

Burlesca,  comença amb el mateix ritme de semicorxera, encara que en un context molt 

diferent. Al començament del quart moviment anomenat Finale, Schulhoff  retorna al  

motiu inicial del primer moviment abans de prendre noves direccions que són de 

caràcter enèrgic i emocionant. Al final d’aquest quart moviment, és el mateix grup de 

tres notes que condueix la música cap al seu final, que expressivament és de caràcter 

molto feroce.  

Aquesta petita cèl·lula rítmica és un element que trobem també en altres obres de 

Schulhoff d’aquest període com per exemple en el Double Concerto per a flauta, piano, 

cordes i dues trompes i la Sonata per a piano No.3 (totes dues escrites el mateix any que 

la Sonata per a violí i piano No.2, objecte d’anàlisi) que tenen moviments on el 

compositor fa ús del mateix motiu rítmic. Alguns estudiosos de la vida i l’obra de 

Schulhoff, afirmen que en aquesta època restava obsessionat per aquest motiu o gest 

musical. La primera interpretació que es dugué a terme d’aquesta obra, tingué lloc a el 7 

d’abril de 1929 a Ginebra, amb el violinista Richard Zika i el mateix Schulhoff al piano.  

En el moment en què els nazis ocuparen la seva nativa Praga, el seu destí quedà 

marcat per endavant, no només pel que fa al seu origen jueu, sinó també per les seves 

conviccions polítiques. Abans de la invasió alemanya va adoptar la ciutadania russa, 
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però no li resultà suficient per a poder emigrar. El 23 de juny de 1941 fou arrestat amb 

el pretext d’ésser ciutadà d’una “potència enemiga” i posteriorment transportat al camp 

de concentració de Wülzburg, el qual estava situat a Bavaria i era destinat a presoners 

soviètics. Allí morí de tuberculosis el 18 d’agost de 1942 a l’edat de 48 anys. 

Malauradament i després d’aquest tràgic desenllaç, la seva obra es perdé en l’oblit, 

exceptuant-ne el seu propi país. 

 

3.4.2 - Obra: Sonata número 1 op. 12 per a violí i piano 

Compositor: Mieczyslaw Weinberg (Vainberg, Moisei Samuilovich) (1919-1996) 31 

Data de composició: 1943 

La Segona Guerra Mundial feu que la Unió Soviètica lluités per la seva 

supervivència  fins al final. En acabar el combat, el grup que enregistrà més baixes fou 

el de l’exèrcit i la població civil russa. Malauradament però, quan s’acabà el conflicte 

l’horror no s’aturà. La ment perversa d’Stalin sobrevisqué durant la guerra i fou 

aleshores quan es prengué el luxe de complaure la seva paranoia contra els seus propis 

ciutadans. S’iniciaren les terribles purgues. El decret “Zhdanov” de 1948 condemnà la 

major part de compositors soviètics –tot incloent-hi Prokófiev, Shostakovich, 

Myaskovsky, Khachaturian i Weinberg entre d’altres- per haver utilitzat el formalisme 

burgès, un terme que significava qualsevol cosa que els stalinistes creiessin convenient. 

El sogre de Weinberg, l’actor jueu més eminent de la Unió Soviètica anomenat 

Solomon Mikhoëls, fou assassinat per la policia secreta soviètica (KGB). 

El mateix Weinberg fou empresonat durant mesos en un gulag d’on per sort en va 

poder sortir en vida gràcies al seu amic Shostakovich, el qual escrigué una carta tot 

defensant-lo davant les autoritats per tal de salvar-lo. L’horror que altra vegada hagué 

de viure enmig de les purgues i repressions Stalinistes deixaren també la seva empremta 

de dolor en Weinberg. Gairebé tota la seva música ens arriba com si es tractessin de 

cartes provinents de l’ infern. 

La Sonata número 1 per a violí i piano, de Mieczyslaw Weinberg, fou l’última obra 

instrumental que compongué a Tashkent (Uzbekistan, Bielorússia) on romangué des de 

                                                            
31 Vegi’s biografia a la pàgina 73. 
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la seva fugida a temps de l’ocupació nazi de Polònia (ocorreguda l’any 1939), ja que 

malauradament els seus pares i la seva germana foren detinguts i exterminats. 

Poc temps després d’establir-se a Tashkent, es casà amb Natalya Vovsi-Mikhoëls, 

filla del famós actor jueu Solomon Mikhoëls. 

La partitura manuscrita data de l’11 de febrer a l’11 d’abril de 1943 i fou dedicada al 

seu sogre, el qual fou brutalment assassinat per la policia soviètica dins del programa de 

purgues que Stalin dugué a terme. 

Pel que fa a aspectes musicals, els tres moviments segueixen la trajectòria tonal de 

do menor cap a do major que tant apreciada era per la tradició acadèmica soviètica i que 

fou utilitzada aquell mateix any, pel mateix Shostakovich en la seva Simfonia número 8, 

tot generant un efecte colossal. Aquesta última obra ens recorda força a la primera 

simfonia que compongué Weinberg, la qual deixà impressionat a Shostakovich. 

Les tres primeres sonates per a violí i piano mostren, segons el musicòleg Steve 

Schwartz, la recerca de la seva pròpia veu compositiva, en el marc d’un estil líric de 

sonata. Segons aquest, la música de Weinberg es pot definir estilísticament com una 

barreja de formes tradicionals i contemporànies combinada amb una certa llibertat tonal. 

El llenguatge musical de Weinberg se’ns acaba mostrant com un llenguatge propi, 

inspirat en Shostakovich, amb moltes influències ètniques (jueves, poloneses, 

moldaves...) i un sentit únic de la forma, l'harmonia i el color. Weinberg és el tercer 

gran compositor soviètic32. 

Segons el cronista musical del diari Frankfurter Rundschau33 , "La delicada puresa 

d’aquesta música apunta cap a un rerefons humà indestructible”  

A l’enciclopèdia musical MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart), Ulrike Patow 

parla de Weinberg en aquests termes34 : “Des de música per a pel·lícules i circs, fins a 

la gran opera tràgica, des de senzilles melodies amb acompanyaments fàcils, fins a una 

complexa música dodecafònica, ell fou un mestre de totes les formes, gèneres i 

direccions estilístiques. Amb virtuositat i elegància, però sempre de forma sensata i 

equilibrada, utilitzà elements de música folklòrica jueva, polonesa, russa i moldava. 

                                                            
32 www.music-weinberg.net/ 
33 Id. 
34 Id. 
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Desenvolupà un estil molt personal amb una clara i gairebé clàssica arquitectura. El 

seu llenguatge musical -a vegades introvertit i meditatiu-reflectiu, i d’altres ple d’una 

efervescent joia de viure- és conegut per la seva especial riquesa.”  

Sens dubte doncs, Weinberg fou un compositor de contrasts, un mestre - com el seu 

amic Shostakovich - de l’expressió dels vessants lluminosos i foscos de la vida a la 

mateixa vegada. Harmònicament i rítmicament la seva música és complexa. Sovint és el 

resultat d’una barreja de tendresa, d’un lirisme planyívol i de temes jueus que contrasten 

amb dissonàncies marcades per tal d’aconseguir un equilibri entre tradició i modernitat. 

Una característica ben remarcable que apareix en moltes de les obres de Weinberg i 

que el diferencia d’altres compositors, és un cert anhel religiós i una plenitud d’ànima 

que fan que determinades obres (especialment aquelles compostes per a instruments de 

corda a solo) s’assemblin a entonacions de pregàries, tot i tractar-se de quelcom 

accessible a tothom, independentment del seu origen o creences personals. 

 Motius i idees que habiten en temes com el patiment, l’amor i la fe no són estranys, 

però també hi resta present l’alegria positivista de la vida. Les idees centrades en el 

patiment presents en moltes de les obres d’aquest compositor, són degudes sens dubte a 

les circumstàncies d’una vida més que difícil i a les tristeses que hagué d’afrontar. Hi ha 

qui diu que la música de Weinberg és portadora de quelcom diví, d’una llum que va més 

enllà de totes les limitacions i reptes, d’una força capaç de fer que el nostre món 

esdevingui cada vegada un món millor.  

 

3.4.3 - Obra: Nigun (improvisation) No.2 from “Baal Shem”. Three Pictures of 

Chassidic Life for violin and piano 

Compositor: Ernst Bloch (1880-1959) 35 

Data de composició: 1923 

Nigun és una lamentació dirigida a Déu. Tal i com podríem pensar pel que fa a la 

temàtica, no es tracta d’una obra de caràcter contemplatiu o simplement la simple 

caracterització un lament. Es tracta d’un lament ple de passió i que al mateix temps té 

                                                            
35  Vegi’s biografia a la pàgina 29. 
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un to acusatori. De fet la literatura judaica és plena d’aquest tipus de pregària a dues 

veus, una de lamentació i l’altra d’acusació. 

En la tradició i la pregària jueva “Nigun” és un cant improvisatiu que es cantava i 

encara es canta sense paraules. La melodia és melismàtica i les síl·labes utilitzades 

normalment són “aye yaye yaye” o alguna cosa d’aquesta naturalesa. El Baal Shem Tov 

va ésser un Rabí molt important al segle XVIII, el qual ensenyà als seus seguidors que 

el camí per a apropar-se a déu  era a través de perdre’s un mateix en la música i la 

dansa.  

Les tres peces parlen en conjunt de la tradició jueva del cant cantorial i de l’estat 

d’ànim de temor i reverència, així com una súplica al Senyor de l’Univers. De fet, el 

nom Israel significa lluita amb Déu, i en molts aspectes l’obra descriu de forma molt 

encertada la relació del poble jueu amb Déu al llarg de la seva història.  

En moltes de les obres de Bloch trobem una dedicatòria a les seves arrels jueves, 

però potser en el Nigun fa referència al judaisme d’una  forma més personal, ja que cal 

destacar que l’obra fou dedicada a la memòria de la seva mare.  

Aquesta obra, influenciada per la tradició jasídica (branca ortodoxa i mística dins del 

judaisme) de “nigunnim”, és a la vegada violinística i cantorial, de caràcter desafiant, 

lamentatiu, místic i extravertit, tot aconseguint passar per totes les emocions humanes. 
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4 - OBRES QUE MIREN AL NAZISME 

Durant els anys de la postguerra, alguns compositors tractaren específicament el 

tema de l’holocaust. Les seves representacions artístiques i homenatges no només 

recorden els fets, sinó que també reflexionen sobre la importància de l’art com una eina 

viable pel comentari social i la protesta. Malgrat això, Theodor Adorno afirmà, l’any 

1951, que “escriure poesia més enllà d’Auschwitz és barbàric”, tot i que dos anys 

desprès elogià el compositor jueu Arnold Schönberg per la seva valentia després 

d’haver tractat aquest tema en l’obra El supervivent de Varsòvia. 

En paraules del propi Schönberg “El que un supervivent...  significa per a mi és 

primerament una advertència cap a tots els jueus, per a no oblidar mai el que se’ns ha 

fet [...] fins i tot si aquelles coses no succeïren tal i com les descric en aquesta obra. 

Això no té importància. El més important és que ho veig en la meva imaginació.”36  

D’aquesta obra cal destacar que és representativa dels processos de la memòria 

traumàtica i l’esforç que realitza el narrador (un supervivent de l’holocaust) per a 

rememorar. L’obra intenta reproduir el que Schönberg, tal com ell mateix conta, veu en 

la seva imaginació. Memòries musicals que per una banda ens remeten als sons propis 

dels camps de concentració nazis i a l’episodi recordat, i per altra resten impregnades de 

l’horror amb el que foren experimentades. 

Les representacions musicals són tan diverses com ho és el repertori del s. XX, però 

les obres més significatives es poden classificar en tres categories: cantates vocals, 

obres orquestrals/corals i obres amb mitjans electrònics. 

 

4.1 - Cantates vocals 

Considerada com una de les primeres representacions musicals que mirà l’holocaust, 

la cantata El supervivent de Varsòvia (1947)  d’Arnold Schönberg exposa al públic una 

figuració fictícia de la sublevació del ghetto de Varsòvia i utilitza elements musicals i 

textuals per intentar plasmar la dificultat de tractar els records traumàtics. 

                                                            
36 ZUAZU, Maria. Conmemorar en música , Impromptu 48.Terrassa : La revista dels Amics de l’OCT48, octubre-
febrer 2012. 
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Schönberg va escriure el llibret i la música de l’obra, la qual relata la lluita d’un 

supervivent de l’holocaust per recordar una vicissitud dins el ghetto. 

La cantata esdevení un model per a molts compositors alemanys que volien 

compondre peces que parlessin de l’holocaust, com per exemple la cantata de Gunther 

Kochan anomenada Les cendres de Birkenau (Die Asche von Birkenau, 1965) o la 

cantata Crònica Jueva (Jüdische Chronik) escrita pel compositor de l’Alemanya 

Oriental anomenat Paul Dessau, la qual s’estrenà l’any 1966. 

La cantata Crònica jueva té el seu origen en una sèrie d’atacs contra la comunitat 

judaica de Colònia que es donaren l’any 1959 i que van culminar amb la profanació de 

la sinagoga d’aquesta mateixa ciutat (Alemanya Occidental), que acabava de reobrir les 

seves portes. Tot recordant aquells aldarulls, el compositor alemany Hans Werner 

Henze va escriure: “van tornar a dibuixar símbols antisemites a les parets de la 

sinagoga, i alguns esvalotadors anònims començaren a profanar tombes”.  

Henze va recordar que aquests fets terribles i indignants van portar al compositor 

Paul Dessau a concebre l’obra Jüdische Chronik, una cantata formada per cinc parts, 

amb un text que parlava de diversos casos de la persecució jueva durant l’holocaust i la 

postguerra. Per tal d’emfatitzar la universalitat del missatge polític present en aquesta 

obra, Dessau convidà artistes d’Alemanya Oriental i Occidental a col·laborar a la 

cantata, fet que els conferí l’oportunitat artística d’unir-se per a una sola causa, en uns 

moments de clara divisió ideològica i geogràfica. De l’Alemanya Occidental convidà als 

compositors Boris Blacher, Karl Amadeus Hartmann i Hans Werner Henze; de 

l’Alemanya Oriental, demanà la col·laboració del compositor Rudolf Wagner-Régeny i 

del llibretista Jens Gerlach. 

Segons Henze, el projecte va resultar molt atractiu per tots els compositors, ja que 

els donà la possibilitat d’enfrontar directament les amenaces del feixisme : 

“Recordàvem com de sovint els artistes guardaven silenci en el passat i les tristes 

conseqüències que aquest fet tingué durant el Tercer Reich [...]. Tots pensàvem que 

qualsevol forma d’advertència seria preferible al tipus d’evasives apolítiques que 

només eren mostres d’indiferència i manca de sensibilitat”. 

L’obra col·lectiva de Dessau reflectí la diversitat social de la població alemanya en 

el període de la postguerra, però cal destacar que els compositors compartien dues 
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perspectives:  l’orientació política (que s’encarava cap a l’esquerra) i la convicció que la 

música podria incidir en el canvi social i polític a través del “compromís musical” en 

assumptes socials. 

En el cas de la cantata Jüdische Chronik, el llibret de Gerlach incloïa importants 

temes polítics d’Alemanya Oriental i Occidental, entre ells el neofeixisme, 

l’antisemitisme i la vergonya alemanya. Gerlach combinà exemples d’antisemitisme que 

estava vivint durant l’època de la postguerra, amb casos de persecució jueva a Treblinka 

i el ghetto de Varsòvia, tot creant d’aquesta manera una “crònica” de l’experiència dels 

jueus a Europa durant un període de trenta anys. 

 El pròleg  (compost per Blacker i Wagner-Régency), intenta plasmar l’abast dels 

actes de vandalisme antisemita que es donaren en la República Federal d’Alemanya. 

Seguidament, Gerlach va dissenyar dues seccions commemoratives. La primera, 

anomenada Ghetto que fou composta per Hartmann per il·lustrar les depriments 

condicions de vida a Treblinka, i la segona, anomenada Aufstand (Sublevació), que fou 

composta per Henze, per rememorar els trists fets que ocorregueren durant la sublevació 

del ghetto de Varsòvia. L’obra es tancà amb un Epíleg (compost per Dessau), que 

advertia severament dels perills de l’antisemitisme. 

Cal destacar que Ghetto, el tercer moviment, fou el primer en admetre obertament el 

sofriment jueu.  En la introducció d’aquest moviment, Hartmann intentà plasmar el 

context de l’holocaust a través de diversos fragments melòdics que feien referència a 

coneguts càntics musicals jueus. A més , Hartmann en el seu concert per a piano, vents i 

percussió, feu també al·lusió a l’holocaust. Va compondre aquesta obra desprès de veure 

desfilar a prop de Munich un grup de presoners del camp de concentració de Dachau, 

una escena que va descriure com extremadament forta “per la seva misèria i pel seu 

dolor”. La melodia “cantabile” que apareix a l’inici de Ghetto recorda el motiu musical 

d’obertura del Concert per a piano i orquestra. La cita constitueix un record íntim i 

personal, on Hartmann fa una referència a l’holocaust, més aviat de caire musical que a 

través d’al·lusions textuals explícites.  
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4.2 - Obres orquestrals/corals 

Una altra categoria on s’hi poden englobar obres d’homenatge a l’holocaust és 

aquell que ho fa a través d’un text de dedicatòria que es troba dins d’un marc orquestral. 

En aquestes obres, les peces no intenten representar l’holocaust sinó conformar un 

entorn musical, que assolint un to dramàtic, permeti una recitació neta del text. Els dos 

exemples d’homenatges orquestrals composts a la dècada dels 1960, la Simfonia núm. 

13, de Dmitri Shostakovich i Dies Irae, de Krzystof Penderecki, tracten l’holocaust des 

d’aquesta vessant i utilitzen poemes curosament seleccionats com a eix dels seus 

recordatoris orquestrals. 

L’any 1962, el poeta rus Evgeny Evtushenko visità l’impressionant barranc de Babi 

Yar, al nord-est de Kiev, on al setembre de 1941 els soldats nazis van executar 70.000 

jueus. Quan arribà a l’habitació de l’hotel, Evtushenko va escriure un poema 

homenatge. El primer vers d’aquest diu: “A Babi Yar no hi ha monuments; el gran 

precipici com una tomba acabada bruscament”. Tan sols en aquest vers podem adonar-

nos que l’autor intentà reflectir la impotència que sentia davant l’injustícia de la història  

(l’absència de monuments per a tants innocents massacrats). Poc temps després, 

Shostakovich va llegir els poemes i decidí adaptar-los com a part d’una obra simfònica 

que inclouria cinc moviments, cada un d’ells basat en un poema de Evtushenko. 

Només el primer moviment, Babi Yar, recull clarament l’holocaust y la seva 

orquestració limitada suggereix, tal com cita l’historiador i escriptor Roy Blokker37, que 

Shostakovich “volia presentar el seu missatge amb paraules inequívoques”.  El 

moviment comença amb un llunyà repic de campanes, adherit a un “obstinat” 

premonitori realitzat per la corda en registres molt greus, al qual s’uneixen instruments 

de vent-metall amb sordina. Amb aquest obscur panorama, entra un cor d’homes cantant 

l’estrofa d’obertura i Shostakovich continua tractant els instruments amb timbres 

marcadament obscurs. La peça acaba amb el següent text nacionalista ( e idealista): 

Que soni  “l’Internationale” 

Quan el darrer antisemita de la terra 

Finalment sigui enterrat. 

No sóc portador de sang jueva, 
                                                            
37 BLOKKER, Roy. The music of Dmitri Shostakovich, the symphonies. With Robert Dearling. Londres: Limelight 
editions, 2004. 



102 

 

Però guardo un odi abominable 

A tots els antisemites, com si fóra jueu. 

I això em converteix en un veritable rus! 

Aquestes contundents paraules van generar una forta controvèrsia entorn de l’obra. 

Poc abans de l’estrena, Khrushchev (fou el primer secretari del Partit Comunista de la 

Unió Soviètica) va rebre una forta crítica contra Evtushenko i  Shostakovich, degut al to 

acusatori del poema : “És el moment adequat per tractar aquest tema ? . Què els hi 

passa ? .  I a més el musiquen!. A Babi Yar, no només hi havia jueus, també hi havia 

eslaus!”. Malgrat els intents de darrera hora per censurar la funció, l’estrena va tenir 

lloc el 18 de desembre de 1962 i tingué una entusiasta acceptació del públic. Avui, 

aquesta obra es coneix de forma informal com la simfonia Babi Yar, una atribució que 

incrementa el seu potencial commemoratiu. 

Cinc anys més tard, el compositor polonès Krzysztof Penderecki, de 34 anys d’edat, 

rebé l’encàrrec de compondre una obra commemorativa per a la inauguració d’un 

monument internacional dedicat a les víctimes del feixisme, el qual s’ubicà al camp de 

concentració d’Auschwitz-Birkenau. Es tracta d’un breu oratori, que es divideix en tres 

moviments titulats Lamentatio, Apocalypsis i Apotheosis, i que sobretot va ésser dedicat 

a la “memòria dels assassinats a Auschwitz” i fou presentat al camp per primera vegada 

pel Cor i l’orquestra filharmònica de Cracòvia el 16 d’abril de 1967. 

El mateix Penderecki va escollir els texts, seleccionant-ne els de caràcter més tràgic 

i els reuní en un muntatge textual de lamentació. Les fonts procedien de passatges 

bíblics, Euimenides de Aeschylus i poemes contemporanis d’autors polonesos i 

francesos que feien referència a l’holocaust. Aleshores, Penderecki els organitzà segons 

els temes en comú que mantinguessin, per tal que semblés un text original en lloc d’un 

“collage” poètic. A continuació es transcriu un extracte de Lamentatio, el qual mostra la 

metodologia que emprà Penderecki per a realitzar la interpolació textual. Així doncs en 

aquest extracte, l’esment del dolor de la mort, condueix a les descripcions de la mort i 

la imatge d’una corona d’espines evoca un text posterior sobre el sofriment de Crist. 

Els llaços de la mort em van rodejar (Salm 116) 

Des dels crematoris, les cendres dels nois volaran més enllà de la història. 

Hi haurà molts nens i nenes amb corones d’espines. 
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Els cossos dels homes  enterrats, marxaran per a vèncer, seran lliures. 

La fam extrema i els límits de la força; ni tan sols Crist va seguir aquest funest destí. 

Mai va conèixer la discòrdia atroç entre una ànima humana i un món inhumà.  

A més cal destacar que per tal d’incrementar aquesta unitat textual i per motius de 

coherència, Penderecki va traduir tots els texts al llatí (excepte Aeschylus que es canta 

en grec). 

A Dies Irae, Penderecki va prescindir deliberadament dels violins i les violes de 

l’orquestra per ubicar l’obra en un timbre més fosc, aspecte que es pot observar millor 

en els minuts inicials de Lamentatio. Així doncs, el moviment comença de forma 

inquietant amb un cor d’homes que canta de forma monofònica i lentament. Les seves 

paraules van acompanyades per gongs amb sordina i cops de timbals molt suaus que 

confereixen al passatge un caire ritualista. Immediatament després, entren els 

contrabaixos amb una frase d’estil recitatiu que finalitza en braços d’un pedal continu. 

La foscor orquestral es trenca amb l’entrada fúnebre d’una soprano, que declama el text 

d’obertura en una melodia atonal moderada. Un cor de dones uneix la textura musical i 

canta en diversos grups de tons dissonants que reforcen la tensió musical. De la mateixa 

manera que en altres obres, A Dies Irae, Penderecki combina moltes tècniques 

avançades de composició, com per exemple glissandos, quarts de to i la utilització de 

tons indefinits, tot plegat esdevenint un reflex del paisatge musical de la postguerra. 

 

4.3 - Mitjans electrònics 

El destacat compositor Luigi Nono, compongué diverses obres electroacústiques, les 

quals fusionaven sons electrònics manipulats amb fonts “en viu”, destacant  Il canto 

sospeso (1956), conformada amb texts procedents de l’intercanvi de cartes que 

realitzaren les víctimes de l’opressió en temps de guerra. Aquesta música polititzada va 

fer que l’any 1965 el convidessin a compondre la música de fons d’una producció, 

anomenada Die Ermittlung (L’investigació), del dramaturg alemany Peter Weiss 

(Alemanya Occidental) que tractava el tema de l’holocaust.  El resultat fou Ricorda 

cosa ti hanno fatto ad Auschwitz (Recorda el que et van fer a Auschwitz), que l’any 

1966 Nono publicà com una peça independent. 
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A l’obra, Nono utilitza el concepte de canvi acústic constant, en el qual apareixen 

diversos blocs de so que més endavant desapareixen en una sèrie de crescendos i 

decrescendos prèviament calculats. Les diferents textures es fonen entre elles i s’hi 

barregen sons electrònics (reverberació, efectes d’eco, modificacions d’amplitud, tons 

estàtics) amb fonts en viu o enregistrades (cor, efectes de so enregistrats...).  L’efecte 

final és un espai sonor on el canvi hi és constant i que sembla voler representar 

musicalment l’aparició d’imatges pertanyents a la memòria traumàtica. El mateix Nono 

considerava que Ricorda esdevenia problemàtica en alguns aspectes38. Estèticament es 

qüestionava si la juxtaposició de mitjans electrònics amb la “puresa de la veu humana” 

era apropiada. 

Des del punt de vista figuratiu, també es preguntava amb escepticisme sobre la 

capacitat de l’art, especialment dins el medi electrònic, per a representar el trauma. 

Nono va concloure que la música mai podria descriure el drama d’Auschwitz, però 

almenys podria explicar què va significar per ell. 

A Different Trains (1988), el compositor nord-americà Steve Reich adopta un 

enfocament personal similar al problema de la representació de l’holocaust  i presenta 

un relat gairebé autobiogràfic de l’holocaust, on entrellaça electrònicament els seus 

records d’ésser un nen jueu als anys 1940 amb els records d’aquells nens que 

sobrevisqueren a l’holocaust i que més tard enregistraren els seus testimonis. Reich fa 

una descripció del seu projecte39 : “L’idea de l’obra prové de la meva infantesa. [Arrel 

del divorci dels meus pares] entre 1939 i 1942  viatjava sovint en tren de Nova York a 

Los Angeles. [...]  Tot i que aleshores aquests viatges eren divertits, ara miro enrere i 

penso que si hagués estat a Europa en aquell període, com a jueu, m’hauria tocat 

viatjar en trens molt diferents.  Amb aquesta idea, vaig voler crear una obra que 

reflectís amb precisió la situació”. 

Així doncs, Reich va enregistrar la seva institutriu mentre “recordava [els seus] 

viatges en tren junts”,  un mosso ferroviari (ja jubilat) encarregat de la col·locació de les 

maletes dels passatgers i tres testimonis de supervivents de l’holocaust, exiliats a Nord-

amèrica, parlant de “les vivències d’aquella època”. A través d’una selecció digital va 

escollir alguns fragments de so i després els va organitzar en una narració semi coherent 

                                                            
38 DAVISMOON, Stephen. Luigi Nono: fragments and silence (1924-1990).Londres: Routledge, 1999. 
39 REICH, Steve. Writings on music, 1965-2000. USA: Oxford University Press, 2002. 
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dividida en tres moviments: Nord-amèrica abans de la guerra, Europa durant la guerra 

i Desprès de la guerra. En tots els casos, els testimonis orals van acompanyats per un 

quartet de corda (l’estrena va ésser realitzada amb el Quartet Kronos l’any 1988), que 

reprodueix els contorns rítmics i melòdics dels fragments sonors enregistrats amb un 

mètode de “melodia parlada” inspirat en un dels compositors preferits de Reich: Béla 

Bartók. Les frases textuals es fonen amb el paisatge musical i d’aquesta manera l’obra 

es nodreix de material musical i textual. 

Richard Taruskin40 declarà que Different Trains era l’única resposta musical 

adequada (una de les poques respostes artístiques adequades dels mitjans) per 

l’holocaust, i valorà l’ús que va fer Reich de les cintes d’arxiu, ja que la utilització de 

“material real”  tendeix a evitar la manipulació històrica i el melodrama. Així digué: 

“No hi ha ni herois ni botxins. No hi ha motius perquè un Ralph Fiennes o un Werner 

Klemperer afalaguin el vostre sentit de superioritat moral. Tampoc hi ha motius per 

admirar-los amb un fals ‘triomf de l’esperit humà’. Només hi ha la percepció que 

mentre això passava aquí, allò passava allà, i una dura invitació a la reflexió”. 

Taruskin valora la qualitat pura d’aquesta obra i considera que la seva presentació 

d’una evidència històrica és directa i sense sentimentalismes. Considera que la clau es 

troba especialment en la conclusió de l’obra, que tal vegada ofereix el moment més bell 

de l’obra i li confereix un to commemoratiu distintiu. En la conclusió, la supervivent 

Rachella recorda a “una nena que tenia una veu molt bonica i als alemanys els 

agradava molt escoltar-la cantar.  I quan va deixar de cantar van dir ‘Una altra, una 

altra, i van aplaudir”. Aquesta és probablement la melodia parlada més llarga d’aquesta 

obra, que li aporta uns tocs de lirisme dins el minimalisme repetitiu de Reich. Aquest 

repeteix la melodia parlada Una altra, una altra, fins al final del quartet, moment en 

què arriba l’aplaudiment del públic (no dels nazis) dirigit a Reich, als intèrprets i al 

record de la nena de dolça veu que fou assassinada. Tal com manifesta Taruskin, “el 

tancament de l’obra musical és exquisit i discret” i també té una connotació clarament 

commemorativa, dissenyada per aconseguir “l’esgarrifança” que Taruskin admet 

experimentar. 

 

                                                            
40 TARUSKIN, Richard. Music in the late twentieth century [en línia]. New York: Oxford University Press, 2009. 
[Consulta: febrer 2012]. Disponible a: http://books.google.es/books. 



106 

 

CONCLUSIÓ 

Amb la realització d’aquest treball, he volgut contribuir modestament a difondre la 

memòria històrica de l’holocaust, amb el propòsit d’evitar com sigui que es tornin a 

cometre els mateixos errors que van abocar a protagonitzar l’episodi més horrible de la 

història contemporània. Això esdevindrà així si tothom pren el deure moral de recordar i 

és conseqüent amb els tristos resultats d’aquella barbàrie. 

La ideologia nazi no va tenir en compte l’ètica de l’altre. Considerava que tota 

persona oposada al nazisme o amb creences polítiques i/o religioses no acceptades, era 

igual a res o a no-ésser i per això va ésser capaç de silenciar tantes veus. Per aquest 

motiu, un dels objectius del treball també ha estat donar a conèixer moltes vides, en 

concret la biografia d’alguns compositors i músics, que d’alguna manera o altra es van 

veure afectades per aquest horrible succés.  

A més, a partir de l’estudi de la relació entre l’art i l’extermini, he pogut observar 

dos punts de vista ben diferenciats: el del botxí i el de l’artista deportat. El primer 

concebé la música com a gaudi personal, però alhora com a instrument de terror i de 

poder. El segon prengué la música com un mitjà per a la recerca de sentit. Per aquest, 

significà el món de la llibertat d’idees, d’expressió i de pensament. Per al deportat, l’art 

fou una forma de rebel·lió contra l’idea de privacitat de llibertat, fou l’alliberanment 

intel·lectual. Així doncs, a molts deportats la música els deslliurà d’ésser només simples 

números, i els feu altra vegada persones.  

Així, com a mostra dels usos que els nazis donaren a la música, la trobem 

relacionada amb els mitjans propagandístic (filmacions de concerts dins dels camps per 

tal de mostrar, enganyosament, a la resta del món el bon tracte que es donava als 

presoners); interpretada per a escoltar i obeir (marxes d’entrada i de sortida del camp 

que tocava l’orquestra), o utilitzada per la simple humiliació dels presos. 

Pel que fa a les víctimes, hem vist com Simon Laks recordà una realitat de llibertat 

manllevada, Hedda Grab-Kernamyer (cantant) va relacionar la música per sempre més 

am l’horror del camp després de sobreviure i Romana Duraczowa testimonià que 
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l’orquestra al camp escalfava la sang a molts presos, realçava les injustícies i 

acompanyava els oprimits en els seus moments més tràgics.  

Als lager, els compositors contribuïren amb les seves obres a alleugerir el patiment 

de les víctimes i posteriorment han estat decisives per perpetuar la memòria col·lectiva, 

tot i que malauradament les partitures, gairebé sempre inspirades en fets luctuosos, no 

tenen massa difusió. Per altra banda, també cal dir que l’intèrpret dins del lager realitzà 

un doble paper. Assumí l’acte involuntari de tocar obres imposades pels oficials nazis, i 

tocà de forma clandestina les obres musicals que més s’estimava.  

Tanmateix no podem oblidar-nos que l’espai físic de l’execució de les obres fou 

molt diferent a l’habitual. En la majoria de casos no es tractà d’una sala de concerts 

digne, on realitzar un acte voluntari i entès com a gaudi estètic tant per l’intèrpret com 

per l’oient, sinó que l’escenari fou el paradís de la mort i l’horror, el camp de 

concentració.  Pel que fa al públic, als camps n’existiren de dos tipus: el públic deportat 

i el públic S.S. El primer desaparegué, morí i canvià dia a dia, i el segon es mantingué 

ferm i totalment impassible davant la desolació. 

Per acabar, sols em manca afegir que aquest treball m’ha enriquit com a persona i 

com a intèrpret, i el més important de tot, m’ha ajudat a poder fer realitat el meu somni : 

interpretar i fer sentir les veus d’aquells que un dia foren obligats a callar injustament.  
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ANNEXOS 

1 – Entrevista al sr. Jacques Stroumsa 

 

Traducció literal de l’entrevista realitzada al sr.Jacques Stroumsa el 28 octubre de 2006. 

Querida amiga. 

Despues de una larga conversation télephonica con tu padre recevi tu fax con 42 

questiones i decidi con la ayuda de mi esposa de te responder con fax en unos cuantos 

dias. Malgrado mi edad avançada (93) agnos, tus preguntas no me asen miedo. Aye 

preguntas importantes i aye que no son tan importantes pero todas receviran respuesta. 

1 - Qué sensación se apoderó de usted al entrar en el campo de concentración? 

La primera sensacion la mas importante fue verso las 5 de la darde del mismo dia 

de mi entrada en el campo de Birkenau, quando estavamos en una baraka cerca de 600 

deportados ombres de 18 á 45 agnos selectionados al abakar del treno verso las 5 de la 

manana, empessimos a comprender la verdad.  Estavamos en un campo de 

concentracion i solo los 600 ombres eramos los sobreviventes de nuestras familias. Un 

amigo médico me informo en pocos secundos de la verdad. En el momento que nos ivan 

a tatouar el número de prisoniero en el brasso isquierdo (121.097) nuestros queridos 

ya no estavan mas en vida. Suyos avian sido assassinados en las cameras de gas i 

despues sus cuerpos quemados en los krematorios. I todo este travaho infernal era 

acomplido por los prisonieros hudios. 

2 - Qué planes para el futuro se vieron truncados por esta circunstancia? 

Todos los planes desparicieron totalmente delante de la cituation tragica. La sola 

possibilidad de sovrebivir era de no ser nunca infermo i no ir nunca al hospital (porke 

la S.S. ascian regularmente selection.) 

3 - Los responsables del campo, dejaron que usted se quedara con su violín?  
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El violin como todos los bienes que tenia nos fué obrigatoriamente dehado en el 

vagon, i robado por los S.S. 

4 - Poder disponer del violín le ayudó a no sentirse solo? 

Por seguro, el fato de saber tocar bien violin i de conocer el repertorio musical de 

mémoria fue muy importante apra ayudarme no solo a no sentirme solo, a pesarque yo 

era parte de la grande familia musical, i por consequen mi decision fue de resistir. 

5 - Los comandantes nazis mostraron interés por la música? 

Por seguro. Porque ellos tomaron la decision de crear en los grandes campos de 

concentration ( c.c.) una orchestra importante que tocava martchas militares la 

manana (cuando los comandos salian a travahar) i la tarde cuando retornavan al 

logar. 

6 - Tocaba el tipo de música que a usted le gustaba o debía tocar la que le exigían? 

Tocabamos loque los S.S. nos exigian. 

7 - Conoció algún otro músico dentro del campo? 

Muy pocos, porque estuve solamente 30 dias. 

8 - Y compositor? 

No conoci compositor. 

9 - Recuerda alguno de estos nombres, que según mis averiguaciones, son músicos que 

también pasaron por Auschwitz i Birkenau? : Szymon Laks, Alma Rosé, Pavel Haas, 

Hans Krása, Fania Goldstein, Victor Ullmann, Karel Bermann, Esther Béjarano, Louis 

Bannet, Olivier Messiaen y Gyorgi Ligeti. 

Conssi unicamente a Szymon Laks (Leer el mio livro )  Alma Rosé vivia en el campo 

de las muheres (ningun contacto era possible) 

10 - Lo que he estado leyendo acerca de usted y de otros músicos internados me lleva a 

pensar que usted conoció mucho a Szymon Laks. Es cierto? 

Cierto conossí poco á Szymon Laks. 
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11 - Cómo cree que se sentían los músicos en los campos de concentración? 

Sin comentar. No avia ningun contacto humano entre los musicos. 

12 - Usted fue concertino de la orquesta de Birkenau. En Auschwitz participó en alguna 

actividad musical, aparte de trabajar en la fábrica del señor Bosch? 

Absolutamente no. 

13 - Estando en la orquesta de Birkenau, recuerda de qué compositores eran las marchas 

que tocaban? 

No. 

14 - Además de las marchas, se interpretaban algún otro tipo de obras? De qué 

compositores? 

No. 

15 - Recuerda haber estrenado alguna obra compuesta por un músico interno en el 

campo? 

No. 

16 - Si es así, recuerda el nombre del compositor y el de la obra? 

No. 

17 - Conserva alguna partitura? (En caso afirmativo, sería tan amable de mandármela 

para poderla analizar y tocarla?) 

No. 

18 - Si es así ha vuelto alguna vez a interpretarla, o la ha oído en alguna grabación? 

No. Despues de aver estado solamente un  mes en la orchestra de Birkenau estouve 

otros 23 meses en diferentes C.C. i uested se puede imaginar que nadie podia resistir a 

estos cambiamentos. 

19 - Qué sintió al realizar alguna de las actividades mencionadas en la anterior 

pregunta? 

Nada. 
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20 - Tiene grabaciones de música compuesta o interpretada en algún campo? Me podría 

dar referencias de los discos, cintas o Cd’s? 

No. 

21 - Recuerda alguna obra en especial que tocó en aquella época y que le marcó para 

siempre? 

La unica música classica que tocava con passion i que me recuerdare toda mi vida 

es el concerto en La May de Mozart que tocava sin la orchestra, solamente para mi i 

que un S.S. (probablemente uno de los responsables de la orchestra) me oyó i me 

ofrecio un cigarrillo en cachette.41 

22 - Qué música asocia más con aquel periodo de su vida?. Por qué?  

Mozart. 

23 - Qué estilo musical fue más interpretado en el campo? 

Unicamente marchas militares. 

24 - Había tocado en alguna ocasión  para un acto de exterminio de prisioneros? 

No. 

25 - Si es así, podría describir lo que sintió en aquellos momentos tan dramáticos? 

--- 

26 - De qué forma sentía usted la música dentro de los campos de concentración : como 

un instrumento de evasión o como instrumento de terror? 

Como un instrumento de evasión. 

27 - Qué función cree que tenía la música en los campos para los S.S.? 

No lo sé. 

28 - Cómo cree que percibían la música los prisioneros? 

Por seguro de differentes maneras, cado uno según su éducation. 

                                                            
41 Expressió francesa. D’amagat. 
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29 - Alguna vez habló con alguien de este tema? 

Si. 

30 - Alguna vez fue salvado de un castigo o de morir gracias a su violín? 

No, pero la música me sostenio siempre malgrado la gravita de ciertas 

sirconstancias. 

31 - Cuál fue la sensación que tuvo al salir con vida de aquel infierno? 

Tuve siempre la sensacion profunda que al final quedaria en vida. Pero muchas 

veses el ciertas sirconstancias perdia este sentimiento de seguridad. 

32 - Compuso usted alguna obra musical dentro de algún campo de concentración? 

No. No soy compositor. 

33 - Si es que si, para qué tipo de formaciones musicales? 

--- 

34 - Y para violín? 

No. 

35 - Si es así, sería tan amable de mandarme las partituras para que las pudiera analizar, 

tocar e incorporar a  mi trabajo de investigación? 

--- 

36 - En Birkenau o en Auschwitz usted conoció a algún maestro luthier? 

No. 

37 - Cuánto tiempo pasó en Mauthausen? 

En Matausen passé 3 meses i médio. 

38 - Conoció allí algún músico? 

No. 

39 - Participó en alguna actividad musical? 
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En el campo no. 

40 - Se conocían con Maria Àngels Anglada antes de tener noticias del libro  “El violín 

de Auschwitz”? 

No conocia a Maria Englada, la conoce la notche de mi conferencia  a la iglesia  

protestante de Barcelona. Ella se presentó con lagrimas a los ogos i con su livro El 

violinista de Auschwitz a la mano. 

41 - Cuál fue su reacción al leer el libro de Maria Àngels Anglada? 

Que este livro es muy emossiente. 

42 - Quiere añadir algún comentario o consideración interesante que no se haya 

recogido en este cuestionario? 

Despues de aver contestado a todas las preguntas me permito de asser la 

constatation siguente : malheureusement42  nadie que non estuvo en un C.C. podra 

comprender la atmosphera en la cuala se bivia en un C.C. Es por esso que mismo 

despues de 60 anios no encuentro la possibilidad de contestar a ciertas preguntas. 

Por su pregunta si conossi à Szymon Laks la repuesta es: Despues de unas cuantas 

oras que empesse a trabahar en la orchestra vide assentado a una mesa un ombre que 

estava escriviendo notas de música. Et mi pregunta por saver quien era , me dihieron 

que no se podia avlar con el, que este ombre era compositor violonista, que havia 

sufrido mucho de golpes en sus manos. Lo utilisavan como eskribir notas. Los S.S. le 

cantavan una melodia i el assia la composition para la orchestra. (para todos los 

instrumentos)  Este ombre era Szymon Laks. 

A una de mis conferencias en Paris avlé de esta persona i una hoven signora me 

diho : Me permite usted de contar esto al ijo de Szymon Laks que es uno de mis 

amigos? 

Et mi acceptation dos dias mas tarde rescevi al ijo de Szymon Laks, un hoven 

professor de Filosofia en la univesidad de Lille (France)  i me ofressio el livro de su 

padre Musik in Auschwitz. 

 

                                                            
42  Mot francès . Malauradament. 
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2 - Poesies sobre l’holocaust 

                 FUGA DE LA MUERTE 

 

Negra leche del alba la bebemos al atardecer 

la bebemos a mediodía y en la mañana y en la noche 

bebemos y bebemos 

cavamos una tumba en el aire 

no se yace estrechamente en él. 

Un hombre habita en la casa 

juega con las serpientes 

escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro Margarete 

lo escribe y sale de la casa 

y brillan las estrellas y silba a sus mastines 

silba a sus judíos 

hace cavar una tumba en la tierra 

ordena tocad para la danza. 

 

Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos en la mañana y al mediodía 

te bebemos al atardecer 

bebemos y bebemos. 

Un hombre habita en la casa 

juega con las serpientes y escribe 

escribe al oscurecer en Alemania tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita 

cavamos una tumba en el aire 

no se yace estrechamente en él. 

Grita cavad unos la tierra más profunda y los otros cantad sonad 

empuña el hierro en la cintura 

lo blande 

sus ojos son azules 

cavad unos más hondo con las palas 

y los otros tocad para la danza. 
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Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos al mediodía y la mañana y al atardecer 

bebemos y bebemos 

un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita 

él juega con las serpientes. 

Grita sonad más dulcemente la muerte 

la muerte es un maestro venido de Alemania 

grita sonad con más tristeza sombríos violines 

y subiréis como humo en el aire 

y tendréis una tumba en las nubes no se yace estrechamente allí. 

 

Negra leche del alba te bebemos de noche 

te bebemos a mediodía la muerte es un maestro venido de Alemania 

te bebemos en la tarde y la manyana 

bebemos y bebemos 

la muerte es un maestro venido de Alemania sus ojos son azules 

te hiere con una bala de plomo con precisión te hiere 

un hombre habita en la casa tus cabellos de oro Margarete 

azuza contra nosotros sus mastines nos sepulta en el aire 

juega con las serpientes y sueña 

la muerte es un maestro venido de Alemania 

tus cabellos de oro Margarete 

tus cabellos de ceniza Sulamita. 

                                                                                                                 Paul Celan 

Versió de José Ángel Valente 

  
 CARTILLA MILITAR ALEMANYA (selecció) 

 

Els superiors diuen: 

Anem cap a la glòria. 

Els inferiors diuen. 

Anem cap a la tomba. 
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Quan arriba el moment de desfilar,  

molts no saben  

que l’enemic és el qui camina 

al davant. 

 

Que la veu que els mana 

és la veu de l’enemic, 

i que els qui parlen de l’enemic 

són, ells mateixos, l’enemic. 

Bertolt Brecht 

     Traduït de l’alemany per Feliu Formosa 

 
                    MORT A RAVENSBRÜCK 

 

El camp era un glop de nit  

lluny de tot i entre carenes. 

La Carme s’està morint 

el seu plany es perd per sempre. 

 

El camp era un glop de nit 

al nord fum, vers el sud cendres. 

Així jo no vull morir 

lluny els cels i les arbredes. 

 

La Coloma que la sent 

a poc a poc s’hi arrossega. 

Diu mentre l’estreny ben fort 

Dolços mots a cau d’orella. 

 

El camp era un glop de nit 

lluny de tot i entre carenes 

lluny de tot i entre carenes 

lluny, lluny. 

         Montserrat Roig 
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                AUSCHWITZ 

 

Allà baix, a Auschwitz, lluny del Vístula, 

amor, al llarg d ela planura nòrdica, 

en un camp de mort : freda, fúnebre, 

la pluja sobre el rovell dels Pals 

i els enreixats de ferro dels tancats, 

i no arbres ni ocells a l’aire gris 

o en el nostre pensament, sinó inèrcia 

i dolor que la memòria deixa 

al seu silenci sense ironia o ira. 

Tu no vols elegies, idil·lis : sols 

raons del nostre destí, aquí, 

tu, tendra als contrastos de la ment, 

incerta a una presència 

clara de la vida. I la vida és aquí 

a cada no que sembla una incertesa : 

aquí sentireu plorar l’àngel, el monstre, 

les nostres hores futures 

volar el més enllà, que és aquí, en eternitat 

i en moviment, no en una imatge 

de somnis, de possible pietat. 

I aquí les metamorfosis, aquí els mites. 

Sense noms de símbols o d’un déu, 

són crònica, llocs de la Terra, 

són Auschwitz, amor !  Com de sobte 

es mudà en fum d’ombra 

l’estimat cos d’Alfeu i d’Aretusa ! 

 

D’aquell infern, obert amb un a inscripció 

blanca : “el treball us farà lliures” 

sortí seguit el fum 

de milers de dones empeses fora 

dels tuguris, a l’alba, contra el mur 
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del tir al blanc, o asfixiades xisclant 

misericòrdia a l’aigua amb la boca 

d’esquelet sota les dutxes de gas. 

¿Les trobaràs tu, soldat, a la teva 

història, en forma de rius, d’animals, 

o ets tu, pura cendra d’Auschwitz, 

medalla de silenci ? 

Resten llargues trenes tancades en urnes 

de vidre, encara lligades amb amulets 

i ombres infinites de sabatetes 

i bufandes d’hebreus : són relíquies 

d’un temps de seny, de saviesa 

de l’home que es fa mesura d’armes, 

són els mites, les nostres metamorfosis. 

 

Sobre les esteses on amor i plor 

i pietat es podriren, sota la pluja, 

allà baix, bategava un no dins de nosaltres 

un no a la mort, morta a Auschwitz 

per no repetir, amb aquella boca 

de cendres, la mort. 

 

(De “Quan varen caure els arbres i els murs”) 

                Salvatore Quasimodo. 

 

 

LÀPIDA I AFRODITA 

 

Petita flor de marbre, 

Afrodita de Rhodes, 

com una alba et recordo 

cisellada de llum. 

No pas un déu ni el rar atzar pregon 

de la perla marinera et va crear : 
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mans humanes llegeixo al teu cos nu 

i als llargs cabells que onegen. 

Molt a prop, a la vella sinagoga 

veig els noms en el marbre : 

Modiano, Rosanes, i Levy 

i Soriano ... 

Tampoc no hi hagué atzar 

ni l’innocent meltemi : 

mans humanes 

us van empènyer, infants, mares i nois 

en flor i astorats avis 

- Modianos, Rosanes i Levys 

i Sorianos ... 

des del mar blau de Rhodes, lluny, molt lluny, 

fins al forn encès a Auschwitz. 

 

                               Maria Àngels Anglada (1996) 
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3 - Dossier gràfic 

          

    Tiquet d’un concert el 17-4-1945 a Terezín.           Pòster d’un concert al ghetto de Varsòvia. 

                  

El violinista Karel Frölich (al centre) tocant a Terezín.      Jove violinista al ghetto de Varsòvia. 

              

Anunci d’una representació de “Brundibár”.             Orquestra del camp de Mauthausen. 
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          Orquestra del camp de Janovska.            Peça musical dedicada a un presoner de Dachau43 

      

        Orquestra del camp de Buchenwald.                        Cor femení del ghetto de Vilna.                   

              

Etiqueta d’una guitarra fabricada a Mauthausen.         Orquestra del camp d’Auschwitz.                

                                                            
43  DIVERSOS AUTORS.  La Musica del III Reich .Barcelona/Paris : Caixa de Catalunya – Cité de la musique, 2007. 
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   Un violinista al ghetto de Varsòvia.                    Orquestra del camp de Westerbork.  

      

   

                  Partitura composta                                         Orquestra acompanyant 
           en un camp de concentració.                         l’execució d’un pres a Mauthausen. 
        

    

      Orquestra  del camp de Janowska                 Violinista del ghetto de Kovno (Lituània) 
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              Orquestra del ghetto de Kovno.                     Nen tocant l’acordrió al ghetto de Lodz. 

  

           

                       Mostra d’edicions de música diversa relacionada amb el projecte. 

 

  

Literatura diversa relacionada amb la música durant el nazisme. 

 



 

 

 


