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Un per so nat ge im por tant i fo na men tal

per a la mú si ca fran ce sa i eu ro pea de

prin ci pis del se gle XX, va ser Ser ge Dia -

ghilev (1872-1929). L’any 1909 va dur 

a Pa rís el ba llet dels Tea tres Impe rials

de Pe ters burg i així va co men çar la pri -

me ra tem po ra da dels Ba llets Rus sos,

que va con ti nuar-se a Fran ça fins el

1929. Eren aquests una in tel·li gent fu -

sió en tre la cul tu ra est èti ca fran ce sa i els 

mi tes, els rit mes i les lle gen des de la Ve -

lla Rús sia, a tra vés d’u nes rea lit za cions

per fec ta ment acu ra des en tots els de -

talls. Diag hi lev, que era un ex traor di na ri

or ga nit za dor, va re no var to tal ment el

món del ba llet, mo der nit zant-lo, i va sa -

ber atreu re mú sics re co ne guts com Igor

Stra vinsky, Mau ri ce Ra vel, Paul Du kas,

Erik Sa tie i Clau de De bussy; li te rats com 

Jean Coc teau i pin tors com Pa blo Pi ca -

so, André De rain i Ma ria Lau ren cin.

L’any 1912 va en ca rre gar a Clau de De -

bussy (1862-1918) la par ti tu ra del

 ballet Jeux - poè me dan sé, so bre un

 argument del ba lla rí Vas lav Ni jinsky.

De bussy, que era un ex cep cio nal har mo -

nit za dor, un ex cel·lent pia nis ta i un or -

ques tra dor sin gu lar, era tam bé un ar tesà 

de la crea ció mu si cal, en el sen tit més

am pli del con cep te. Les se ves com po si -

cions es ta ven a les an tí po des del pos tro -

man ti cis me i del wag ne ris me, i va ren in -

fluir de for ma de ci si va so bre la mú si ca

oc ci den tal, tant clàssi ca com po pu lar, i

fins i tot so bre el jazz.

Jeux va ser re pre sen ta da per pri me ra ve -

ga da el 15 de maig de 1913 en el Théâ -

tre des Champs-Elysées. La reac ció del

pú blic va ser tèbia, in di fe rent: al guns

aplau di ments, al guns xiu lets. S’ex pli ca

aques ta ac ti tud per què era un ba llet mo -

dern, que es pre sen ta va qua si sen se es -

ce no gra fia (un teló de fons que re pre sen -

ta va un jar dí), sen se ves tua ri es pe cial

(roba de ju gar al tennis) i sen se tra ma.

Es deia que Ni jinsky ha via es ti lit zat l’es -

port, trans for mant el gest del ju ga dor de

tennis en una “pin tu ra al fresc” i que

amb aquest pre ce dent, qual se vol po dria

fer el ma teix amb els ges tos co rrents de

la vida dià ria. De bussy no apro va va la

co reo gra fia de Ni jinsky i aquest es va

pren dre la lli ber tat d’a par èi xer a l’es ce -

na ri “ba llant de pun tes”, tècni ca clàssi -

ca de dan sa re ser va da a la dona, con tra

el pa rer de Diag hi lev. el seu em pre sa ri i

amant.

Re par ti ment: Ta ma ra Kor sa vi na, una

noia; Lud mi lla Scho llar, una noia;

Vas lav Ni jinsky, un jove.

Co reo gra fia: Vas lav Ni jinsky.

Di rec ció: Pie rre Mon teux. 

De co rats i ves tua ri: Léon Bokst.

Du ra da: 19.24 

Argu ment: En un parc, al cre pus cle, 

una pi lo ta de tennis s’ex tra via. Un

jove, des prés dues noies, es dis po -

sen a bus car-la. La llum ar ti fi cial

dels grans fa nals elèctrics di fon a

l’en torn dels per so nat ges una llum

fantàsti ca que pro por cio na un as -

pec te de jocs in fan tils; bus quen, es

per den, es per se guei xen, es ba ra -

llen i s’em pi pen sen se raó; la nit és

tèbia, el cel la ban ya de dol ces cla -

rors, que l’il·lu mi nen. Però l’en cant

es tren ca per una al tra pi lo ta de

tennis llen ça da per no se sap qui na

mà ma li cio sa. Sor pre sos i es ve rats,

el jove i les dues noies de sa pa rei xen 

dins de les pro fun di tats del parc

noc turn.

En aquests anys en què De bussy com po -

sa Jeux i els Ba llets Rus sos de Diag hi lev

s’o bren camí, a Fran ça exis tia un pú blic

molt am pli, molt atent i molt in te res sat

L’esport també pot inspirar música (III)

De Claude Debussy (segle XX)
a la música electrònica (segle XXI)

§ RAMON BALIUS I JULI  Clau de De bussy

Ni jinsky a Jeux.

Kor sa vi na, Scho llar i Ni jinsky a Jeux.
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per les in no va cions i les ex pe rièn cies

mu si cals i, con se qüent ment, hi ha via

una no dri da plèia de de mú sics i un ric

am bient cul tu ral po li facè tic (pin tors,

poe tes, es crip tors, as sa gis tes i exe cu -

tants). Així neix, poc des prés de la Pri -

me ra Gue rra Mun dial, el Grou pe des Six

(Grup dels Sis), que, en prin ci pi, era úni -

ca ment un cer cle de mú sics units per

l’a mis tat (la de no mi na ció les Six, la va

pro po sar l’any 1920 el crí tic mu si cal

Hen ri Co llet). Eren jo ves d’uns vint anys, 

que se guien les lli çons d’Erik Sa tie, a qui 

ha vien co ne gut gràcies a Jean Coc teau

(1899-1963). For ma ven el grup, Arthur 

Hon neg ger, Fran cis Pou lenc, Da rius Mil -

haud, Louis Du rey, Geor ge Au ric i Ger -

mai ne Tai lle fe rre. L’e xistència dels Six

va du rar fins 1924 i va cul mi nar l’any

1921 amb l’òpe ra col·lec ti va (de cinc

au tors, a fal ta de Du rey), Les Ma riées de 

la Tour Eif fel (Les ca sa des de la Tour Eif -

fel). Es diu que va ser Du rey qui va pro -

vo car la fi del grup. Sem bla que, en rea -

li tat, era Au ric qui ha via de com po sar

l’òpe ra, però, en es tar en fei nat, va de -

ma nar l’a ju da dels seus amics, que es

van re par tir el tre ball. Du rey en aquell

mo ment no era a Pa ris i no va po der par -

ti ci par en el pro jec te.

Ger mai ne Tai lle fe rre (1892-1983). Per -

so na li tat molt de fi ni da i con cre ta, es dis -

tin geix per la de li ca de sa dels co lors

 instrumentals, que re ve len que va ser

dei xe ble de Ra vel i que va es tar in fluen -

cia da per la sim pli ci tat de la mú si ca de

Sa tie. Molt agra cia da, era, com hem as -

sen ya lat, l’ú ni ca dona del Grou pe des

Six. L’any 1917 va com po sar l’o bra per a

dos pia nos, Jeux de Plein Air (Jocs a l’Ai -

re Lliu re).

Luis Du rey (1888-1979), com po si tor i

crí tic mu si cal, com promès en mo vi -

ments mu si cals pro gres sis tes de sig ni fi -

ca ció so cio po lí ti ca, va rea lit zar les se ves 

pri me res pro duc cions l’any 1914. El

1917 va pre sen tar, se guint una idea de

Jean Coc teau, la par ti tu ra Scènes de

Cir que (Esce nes de Circ), de di ca da a un

am bient que ben bé es pot con si de rar

pa ras por tiu.

El 1924 va ser un any es pe cial ment pro -

lí fic en mú si ca d’ins pi ra ció es por ti va.

Pos si ble ment exis tia una mo ti va ció re la -

cio na da amb la ce le bra ció a Pa ris dels

VIII Jocs Olím pics. Per se go na ve ga da,

la ca pi tal de Fran ça aco llia uns Jocs i ho

feia per ve ri ta ble “im po si ció” i de sig del

Baró de Cou ber tin. El cli ma es por tiu era

ex traor di na ri. Des que el 1921 es va

ator gar a Pa ris l’or ga nit za ció de l’es de -

ve ni ment, es va ini ciar un pla d’ins tal·la -

cions que va crear l’es ta di de Co lom bes,

la pis ci na de Tou re lles i, per pri me ra ve -

ga da, es va cons truir una Vila Olím pi ca.

Tam bé aquest any, l’es crip tor Hen ri de

Mont her land pu bli ca va el fa mós lli bre

Les Olympi ques.

Fran cis Pou lenc (1890-1963), va ser,

pos si ble ment, l’e le ment més im por tant

del Grou pe dels Six. Va es tar in fluen ciat

con si de ra ble ment per Erik Sa tie, tant es -

pi ri tual ment com mu si cal ment. La seva

obra, par tint d’un to di ver tit que per so ni -

fi ca va l’es pe rit francès, va acon se guir

 algunes de les mi llors pàgi nes de la mú -

si ca d’a quell país. Va can tar l’am bient

pa ri senc i va cop sar tots els seus as pec -

tes, fins les més pe ti tes sub ti le ses. Des -

prés de 1924 va com po sar prin ci pal -

ment mú si ca re li gio sa, amb la qual va

ob te nir un im por tant re co nei xe ment.

Mal grat això, es con si de ra que les se ves

mi llors pro duc cions són las de jo ven tut

i, dins d’a ques tes, molt es pe cial ment el

ba llet can tat, en un acte, Les Bi ches

(Les Cér vo les), in ter pre tat pels Ba llets

Rus sos i es tre nat al Ca si no de Mon te car -

lo el 6 de ge ner de 1924. La co reo gra fia

de Bro nis la va Ni jins ka, ger ma na de Vas -

lav Ni jins ki, es va con si de rar una obra

d’art, en la qual des ta ca va la mo der ni tat 

de la imat ge fe me ni na. El ves tua ri de les

do nes es ta va ins pi rat en la moda dels

anys vint, i el del ho mes, en els pu do ro -

sos ma llots de bany d’a quell temps. Els

cro quis i les aqua rel·les dels de co rats

ori gi nals de Ma rie Lau ren cin eren ve ri ta -

bles obres d’art que a l’ho ra de por -

tar-los a la pràcti ca tea tral va ren per dre

part del seu en cant.

Re par ti ment: Hos tes sa Vera: Bro nis -

la va Ni jins ka; una cèrvo la: Nem chi -

no va; una cer vo la: Lu bov Tcher ni che -

va; un gí go lo: Ana tol Vi zac; un gí go lo: 

León Woi zi kovs ki.

Co reo gra fia: Bro nis la va Ni jins ka.

Ser ge Diag hi lev.

Les Six (pin tu ra de Jac ques-Emi le Blan che, 1922).

En el cen tre, la pia nis ta Mar ce lle Me yer.

D’es que rra a dre ta: Tai lle fe rre, Mil haud, Ho neg ger,

Du rey, Pou lenc, Coc teau i Au ric.

Esce na de Les Bi ches.



Di rec ció: Édouard Fla ment. 

De co rat i Ves tua ri: Ma rie Lau ren cin.

Argu ment: En un saló dels anys vint,

una vin te na de noies en ci sa do res i

co que tes jo gui ne gent i dan sen al vol -

tant d’un gran di van amb tres jo ves

es por tis tes.

Da rius Mil haud (1892-1974). El seu

carà cter me ri dio nal (ha via nas cut a Aix-

en-Pro ven ce) li va ins pi rar una obra fo na -

men ta da so bre una me lo dia vi go ro sa, cla -

ra i viva, on va es cla tar la seva ines go ta ble 

joia de crear. La seva for ta per so na li tat te -

nia ne ces si tat d’expressar-se en di ver sos

gène res: l’òpera, la can ta ta, la mú si ca

simf òni ca i la mú si ca d’escena. Com a

mem bre del Grou pe de Six, la mú si ca per

a ba llet era un ti pus de com po si ció pri vi le -

giat per Mil haud. La col·la bo ra ció amb els 

Ba llets Rus sos de Diag hi lev va ini ciar-se

amb Le Train Bleu (El Tren Blau), ope re ta

dan sa da en un acte, so bre un text de Jean

Coc teau, que va es tre nar-se a Pa ris en el

Tea tre dels Champs Éli sées el 24 de juny

de 1924.

El tema de l’es port, ja trac tat per De -

bussy i Ni jins ki en Jeux i per Pou lenc en

Les Bi ches, va si tuar el ba llet dins del

mo der nis me (la pràcti ca es por ti va lú di -

ca es de sen vo lu pa va lla vors en l’al ta so -

cie tat). El lli bret l’ha via ima gi nat Jean

Coc teau per po sar de ma ni fest les ex -

traor dinà ries qua li tats acrobà ti ques de

Anton Do lin. Pen sa va por tar a l’es ce na

la so cie tat ele gant pa ri sen ca i les se ves

dis trac cions es por ti ves: golf, tennis i na -

ta ció. El ba llet s’a no me na Le Train Bleu, 

que co rres pon a un tren de luxe que ales -

ho res unia Pa ris amb Deau vi lle. En rea li -

tat, el tren no fi gu ra ma te rial ment en el

ba llet, que co men ça amb el pas sat gers

mo vent-se per un de co rat de plat ja. El

pú blic re co nei xia el prín cep de Ga les en

el per so nat ge del ju ga dor de golf, i a Su -

zan ne Len glen, la fa mo sa ju ga do ra, en

el de la cam pio na de tennis. En la co reo -

gra fia, unes ca se tes de bany del de co rat

fa ci li ta ven les di fe rents si tua cions frí vo -

les de l’ar gu ment. La dan sa clàssi ca

s’ha via mo di fi cat al ba rre jar-la amb la

ges tua li tat co rres po nent a les tres dis ci -

pli nes es por ti ves del mo ment. La clau de 

l’es pec ta cle era el nú me ro acrobà tic

d’Anton Do lin. Du rant una vi si ta al ta ller

de Pi cas so, Diag hi lev va veu re una tela

(Dues do nes co rrent per la plat ja, Di -

nard 1922) en la qual dues do nes, opu -

len tes i lleu ge res, co rrien per la plat ja

amb un pit a l’ai re, ves ti des amb unes

tú ni ques sem blants a les de les ba lla ri -

nes. L’ar tis ta va au to rit zar l’em pre sa ri a

trans for mar l’o bra en teló de fons per al

ba llet El tren blau.

 

Re par ti ment: La cam pio na de tennis, 

Bro nis la va Ni jins ka; Per lou se, Lydia

So ko lo va; El ju ga dor de golf, Léon

Woi zi kovsky; Noi maco, Anton Do lin.

Co reo gra fia: Bro nis la va Ni jins ka. 

Di rec ció: Pie rre Mon teux.

Teló de fons: Pa blo Pi cas so.

De co rat: Hen ri Lau rens.

Ves tua ri: Ga brie lle Cha nel.

Argu ment: El Tren Blau por ta a una

plat ja di ver sos per so nat ges que es

de di quen als seus sal ti rons es por -

tius: el noi maco, Per lou se, la cam -

pio na de tennis, el ju ga dor de golf,

les ga lli nes, els gí go los.

Arthur Ho neg ger (1892-1955), mú sic de 

na cio na li tat suïs sa, nas cut a Fran ça, que

es sen cial ment va viu re a Pa ris. Va te nir

con tac tes i amis tat amb Pou lenc i Mil -

haud i, gràcies a ells, va for mar part del

Grou pe des Six. En con tra d’ells i de Coc -

teau, va res tar fi del a la tra di ció clàssi ca

de Beet ho ven, Wag ner, Strauss i, molt

sin gu lar ment, de Bach. En la seva mú si ca 

es pro dueix un en creua ment en tre les in -

fluèn cies fran ce ses i les germ àni ques. El

1922 va crear per als Ba llets Suecs i va

pre sen tar, amb gran èxit, el ba llet Ska ting 

Rink (Pis ta de Pa ti nat ge), del qual són

pro ta go nis tes un ne da dor, un co rre dor i

un fan del fut bol, amb un es ce na ri cu bis ta 

ori gi nal de Fer nand Le ger. Te nia un ta lent

es pe cial per ex pres sar as pec tes de la vida

quo ti dia na con tem porà nia mit jan çant

sons dis so nants i rit mes mar cats. En

aquest sen tit, cal as sen ya lar la sim fo nia

Pa cí fic 231 (1923), en la qual rea lit za la

des crip ció mu si cal de la màqui na d’un

tren de va por. Afec cio nat al fut bol i al

rugby, pre tén des criu re l’es port a tra vés

de la mú si ca. El 1928 com po sa el mo vi -

ment simf ònic Rugby, en el qual vol ex -

pres sar mu si cal ment la dinà mi ca d’a -

quest es port, amb els atacs i els con traa -

tacs, tal com po dia as sa bo rir-se en l’es ta di

de Co lom bes.

Geor ges Au ric (1899-1983) va ser, pot -

ser, el com po nent dels Six que mi llor en -

car na va l’esperit del grup. La seva pro duc -

ció és ex ten sís si ma, i abas ta des de nom -
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Esce na de Le Train Bleu.

Anton Do lin a Le Train Bleu.

Aqua rel·la de Ma ria Lau ren cin per al de co rat de

Les Bi ches.



bro sos ba llets, fins a ban des mu si cals de

més de 100 pel·lí cu les i una am plia i con -

ti nua da col·la bo ra ció amb Jean Coc teau,

la qual es va per llon gar du rant molt de

temps des prés de la de sa pa ri ció dels Six.

Enca ra que no hem re co ne gut cap peça de 

tema es tric ta ment es por tiu, l’exaltació del 

di na mis me i de la ve lo ci tat que es tras -

llueix en la seva obra, li va va ler que ell i

Pou lenc fos sin co ne guts com els es por tis -

tes de la mú si ca.

Bohus lav Mar ti nu (1890-1959). Com -

po si tor txec, con si de rat el quart gran

clàssic de la mú si ca d’a quest país, des -

prés d’Sme ta na, Dvo rák i Sa nác. El seu

tem pe ra ment dis cret, mo de rat i tí mid, i

les vi cis si tuds del seu po ble van fer que

fins el fi nal de la seva vida fos un exi liat.

El 1923, gràcies a una beca d’es tu dis

del seu go vern, es va tras lla dar a Pa ris,

on una es ta da pre vis ta de pocs me sos,

va du rar... dis set anys! Va con èi xer les

nits del Pa ris de la pri me ra post gue rra, a 

Stra vinsky, al Grou pe des Six i Mont -

mar tre. Per a ell, el rit me és l’e le ment

més im por tant de la com po si ció; i el rit -

me sal vat ge i la ten sió de la gent que es -

pe ra el co men ça ment d’un par tit de fut -

bol l’ins pi ra ren, el 1924, el ron do per a

gran or ques tra Half-Time (Mig-Temps),

obra que mar ca un punt d’in fle xió amb

la seva mú si ca an te rior. Va es tre nar-se

a Pra ga el de sem bre de 1924 per la

Czech Phil har mo nic Orches tra. Les ca -

rac te rís ti ques avant guar dis tes de la

com po si ció no van sa tis fer, ni al pú blic,

ni a la crí ti ca.

El 1928, el vienès Ernest Kre net (1900-

1991) va es criu re l’opereta còmi ca bo xís -

ti ca Schwer ge wicht oder Die Ehre der Na -

tion (Pes Pe sat o l’Honor de la Na ció), que 

va te nir una mí ni ma di fu sió, fet com pren -

si ble co nei xent el con tin gut de l’obra.

Re par ti ment: Adam Ochsenschwaanz:

cam pió de boxa, pes pe sat i ma rit

d’Evely ne; Evely ne: mu ller d’Adam;

Gas ton: amant d’Evely ne; Otto car: pro -

pie ta ri del gimnàs; Him mel hu ber:

 professor uni ver si ta ri; Anna Ma ria: es -

tu diant de Me di ci na. 

Argu ment: Adam esta ca sat amb

Evely ne i aques ta l’en gan ya amb Gas -

ton, el seu pro fes sor de ball. Adam

des co breix la traï ció i reac cio na des -

tros sant el gimnàs i agre dint els

amants. Otto car ha d’ad qui rir nous

apa rells. Anna Ma ria sorprèn una en -

tre vis ta del bo xa dor amb un pe rio dis -

ta, en què Adam de mos tra que úni ca -

ment sap par lar d’es port. Apa reix

Him mel hu ber per ator gar a Adam el

tí tol ho no rí fic de doc tor. Anna Ma ria

si mu la ser una nina de drap i Adam

l’u ti lit za com a sac de so rra i l’a pa -

llis sa. El pro fes sor re co neix la seva

fi lla. Evelyn i Gas ton s’es ca po lei xen

rient i Adam s’en tre na frenè ti ca -

ment amb el nou apa rell, sen se ser

in te rrom put per què sim bo lit za l’ho -

nor na cio nal.

El ba llet The Gol den Age (L’Edat d’Or),

pre sen tat l’any 1930 pel com po si tor rus

Di mi tri Shos ta ko vich (1906-1975), és

una llar ga peça de pro pa gan da del fut bol

so viè tic que “sem pre triom fa”, a pe sar de

les temp ta cions i els de sa fia ments es por -

tius del món ca pi ta lis ta.

El 1943, el mes tre es pan yol Pa blo So lo -

zábal (1897-1958) es tre na la sar sue la

Don Ma no li to, amb lli bret de Luis Fer -

nán dez de Se vi lla i Ansel mo C. Ca rre ño,

obra que va acon se guir un gran èxit po -

pu lar.

Per so nat ges: Don Jor ge: on cle de

Mar got; Mar got: ne bo da de Don Jor -

ge, ena mo ra da de Gui ller mo; Gui ller -

mo: jove atl ètic, ben plan tat i fut bo -

lis ta; Don Ma no li to: home con co d’e -

dat ma du ra.

Argu ment: Don Jor ge pro po sa Don

Ma no li to que es casi amb la seva ne -

bo da Mar got, tot i que aquest con si -

de ra que és mas sa gran i vol se guir

sol ter. Don Ma no li to vol aju dar Mar -

got en els seus amors amb Gui ller mo, 

que està em bo git per l’es port, i que

no la co rres pon. Don Ma no li to en si -

nis tra Gui ller mo en la ma ne ra de di ri -

gir-se a Mar got però en aquest in tent, 

s’e na mo ra de la noia. Mar got es de -

sil·lu sio na de Gui ller mo i co men ça a

ena mo rar-se de Don Ma no li to. Gui -

ller mo con ti nua amb els seus es ports

i Don Ma no li to i Mar got aca ben ca -

sant-se.
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Les Six, cap a 1945. D’es que rra a dre ta:

Mil haud, Au ric, Ho neg ger, Tai lle fe rre, Pou lenc i

Du rey; al pia no, Coc teau.

Li dia So ko lo va i Anton Do lin a Le Train Bleu.  

Bro nis la va Ni jins ka i Anton Do lin a Le Train

Bleu.



El com po si tor ame ricà Wi lliam Schu man

(1910-1992) va de di car dues obres a Ca -

sey Stin gle, es tre lla del beis bol nord-

ame ricà: una òpe ra el 1953, The Mighty

Ca sey (El Po de rós Ca sey) i una can ta ta el

1976, Ca sey at the Bat (Ca sey al Bat).

Vie ri To sat ti (1920-). Ha de sen vo lu pat

la seva ac ti vi tat de com po si tor du rant

els anys com pre sos en tre 1940 i 1970.

Des de fa molts anys viu en es tat de ce -

gue sa en la seva casa a les afo res de

Roma, aliè a qual se vol am bient ar tís tic,

sen se pro mou re l’e xe cu ció de la seva

mú si ca. Des prés de pre sen tar la

seva pri me ra òpe ra, Il Sis te ma de la

Dol cez za (1951), que va atreu re l’in -

terès de la crí ti ca, va es criu re Par ti ta a

Pug ni (Com bat de Boxa), el seu tre ball

més “fa mós”. Aques ta peça va es tar

com pos ta com un dram ma da con cer to

in un ’in tro du zio ne e tre “rounds” per

soli, coro e or ches tra (con cert dramà tic

amb una in tro duc ció i tres “rounds” per

a so lis tes, cor i or ques tra), en ca ra que,

ge ne ral ment, està con si de ra da una òpe -

ra. Va es tre nar-se al tea tre La Fe ni ce de

Venè cia, el 8 de se tem bre de 1953.

És una in te res sant far sa que pos seeix

l’originalitat de l’argument, la vi va ci tat ex -

pres si va de la par ti tu ra i mos tra l’esforç de 

l’autor per in te grar, el màxim pos si ble, la

pa rau la i la mú si ca. Expli ca To sat ti que el

lli bre tis ta Lu cia no Co nos cia ni, ani mat per

l’èxit de la pri me ra òpe ra, li va por tar el

text de Par ti ta a Pug ni. En el pri mer mo -

ment no el va con si de rar mas sa, però, poc 

a poc, va in te res sar-se per la part co ral, és 

a dir, pel sec tor fu ri bund del pú blic que

as sis teix a un en con tre de boxa, tot i que

To sat ti afir ma que menysprea la bes tia li -

tat de la gent que està pre sent en “ques to

spet ta co lo ig no bi le, no c’è nien te d’i -

ronico o di buf fo nes co” (aquest es pec ta -

cle in no ble, que no té res d’irònic o de bu -

fo nesc). I se gueix: “Il suc ces so fu gran -

dis si mo, tan to, che nel 1967 ben sei tea -

tri ita lia ni la mi se ro in pro gra ma, ma

allo ra pen sai: Ades so bas ta: è trop po!, e

man dai una let te ra a tutti i tea tri, proi -

ben do de rap pre sen ta re an co ra Par ti ta a

Pug ni” (L’èxit fou gran diós, tant, que el

1967 al menys sis tea tres ita lians van pro -

gra mar-la, i ales ho res, vaig pen sar: “Ja

està bé: és mas sa!”, i vaig en viar una car -

ta a tots els tea tres prohi bint re pre sen tar

Com bat de Boxa).

Per so nat ges: Pa lle ta; l’ad ver sa ri; l’àr -

bitre; el pú blic (cor), ve ne dors, por -

ters, aco mo da dors, jut ges fe de ra tius, 

cu ra dors, met ges, po li cies. 

Pre sen ta ció: L’ac ció es de sen vo lu pa

en un qua drilà ter de boxa si tuat en

un so lar d’u na ba rria da de Roma, en

l’èpo ca ac tual.

Argu ment: L’àrbi tre cri da al qua drilà -

ter els dos bo xa dors; Pa lle ta, acla mat 

pel pú blic, i el seu ad ver sa ri. Pa lle ta

es un fat xen da, men tre que el seu

ad ver sa ri està in ti mi dat per l’a fec ció

de la gra de ria. Pa lle ta do mi na l’en -

con tre i l’ad ver sa ri para els cops no

sen se di fi cul tat. Quan, desprès d’u na 

in te rrup ció de l’àrbi tre, Pa lle ta es

dis treu, rep un cop de puny que el fa

es fon drar-se so bre el qua drilà ter.

Entre els xiu lets de la mul ti tud,

l’àrbi tre de cla ra Pa lle ta de rro tat. El

pú blic sos pi ta ha exis tit “ton go” i es

pro dueix un tu mult que obli ga la po -

li cia a en trar per pro te gir l’àrbi tre i

els bo xa dors.

Par ti ta a Pug ni es va re pre sen tar, se gu ra -

ment, per se go na ve ga da a Bar ce lo na el

10 de ge ner de 1954, no més tres me sos

desprès de l’estrena ve ne cia na. En aque -

lla èpo ca, se gons in for ma ció que ama ble -

ment ens ha pro por cio nat el Prof. Ro ger

Alier, els em pre sa ris Joan Anto ni Pàmias i 

Joan Fu ga ro las Arquer, te nien una bona

re la ció amb el món mu si cal ita lià. Sem bla 

que el con so lat d’Itàlia a Bar ce lo na va in -

ter ve nir, fins i tot amb una sub ven ció

anual, per què es pro gra mes sin di ver ses

òpe res con tem porà nies ita lia nes en el

Gran Tea tre del Li ceu. Se gons ens ex pli ca: 

En tot cas la Par ti ta a Pug ni no va te nir

cap èxit, tot al con tra ri, va cons ti tuir un

cert escàndol, ja que a l’escenari del Li -

ceu hi ha via un “ring” i el ba rí ton (Ma -

nuel Au sen si, per cert) sor tia ves tit de

bo xe ja dor. En aque lla èpo ca, el pú blic

del Li ceu en ca ra no con ce bia que una

òpe ra es po gués de sen vo lu par en un lloc

tan pro saic com un “ring” de boxa. El re -

sul tat va ser que, en comp tes de les tres

re pre sen ta cions que es feien ha bi tual -
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Lli bret de Par ti ta a Pug ni.

Pro gra ma del Gran Tea tre del Li ceu del 10 de ge ner

de 1954.

Esce na del Gran Tea tre del Li ceu el 10 de ge ner de

1954.



ment de les òpe res, no més se’n van fer

dues.

En la re vis ta Des ti no, Xa vier Mont sal vat -

ge, par la de la tur bu len ta pro tes ta i es

mos tra benè vol amb la que de no mi na “ve -

ri tat mu si cal”. A La Van guar dia del 12 de

ge ner, U. F. Zan ni, desprès de co men tar

que To sat ti “si bien no ha con ven ci do, a

ve ces ha di ver ti do”, ala ba l’ha bi li tat dels

mo to ris tes de la po li cia so bre l’es ce na ri i

aca ba dient: “Y aho ra, ¡por Dios!, que no

nos sal ga por ahí un par ti do de fút bol con 

ade cua da mú si ca de fon do”.

La pre mo ni ció del crí tic de La Van guar dia

va acom plir-se l’any 1993, quan el brità -

nic Be ne dict Ma son va com po sar l’òpera

d’ambient fut bo lís tic Pla ying Away (Fora

del Camp).

Argu ment: L’òpe ra es de sen vo lu pa

du rant dos dies a Mu nic, l’any 1990.

Un equip brità nic de fut bol, el City

FC, juga amb el Ba yern de Mün chen

en la Copa d’Eu ro pa. L’e quip brità nic

té un ju ga dor, Terry Bond, de gran

clas se i gran fama. L’o bra trac ta de la 

seva tur bu len ta vida pro fes sio nal,

dels com panys, dels fanà tics fans del 

equip, de la seva vida pri va da amb la

seva fa mo sa nú via i de la seva amant. 

En el se gon acte es veu el par tit de

fut bol, di ri git per un mis te riós i ater -

ridor àrbi tre. El par tit re sul ta ser l’úl -

tim del fa mós ju ga dor, que al fi nal

acon se gueix la sal va ció. 

El 1977, Fred die Mer cury (1946-1991) i 

el grup anglès Queen edi ten l’àlbum News 

of the World (No ve tats del Món) on es tro -

ba la can çó We Are The Cham pions (Sóm

els Cam pions), que es pot con si de rar un

him ne per a molts es ports, es pe cial ment

per a cam pio nats or ga nit zats per la FIFA i

per la UEFA. És una me lo dia en “tem po”

lent, molt apro pia da per as se re nar el

ànims exal tats desprès de la com tes sa,

ager ma nar els ven ce dors i tran quil·lit zar

els per de dors.

L’any 1981, el grec Evan ge los Odyssey

Pa pat ha nas siou “Van ge lis” (1943), va

com po sar la ban da so no ra de la pel·lí cu la

Ca rros de foc, ins pi ra da en la vida de dos

ve lo cis tes brità nics que es pre pa ra ven per

acu dir als Jocs Olím pics de 1924 a Pa rís.

L’o bra va guan yar l’Óscar de 1982 a la

mi llor ban da so no ra. 

Cap el 1990, Jo sep Vila i Ca sa ñas

(1966) va pre sen tar la ano me na da Can -

çó de pa ti nar, so bre un text de Mi quel

Des clot (ve geu Apunts 60 de 2000). És

una peça per a grups co rals de veus blan -

ques o cors fe me nins, con ce bu da per a

con cert.

Hem co ne gut un es tu di en el qual es pu -

bli ca un llis tat de vint pe ces de pop, rock, 

folk i mú si ca electròni ca de di ca des a la

bi ci cle ta, com pos tes en tre 1963 i 2003,

que si bé pen sem que sur ten dels lí mits

de la nos tra re cer ca, me rei xen que que di

constància de la seva existència. D’en tre

elles, ha es tat in te res sant es col tar l’o bra

electròni ca ti tu la da Tour de Fran ce

Sound tracks (Ban da So no ra del Tour de

Fran ça), pre sen ta da el 2003 (ver sió re vi -

sa da d’un tre ball del ma teix nom de

1983) pel con junt ale many Kraft werk

(Cen tral d’Ener gia). És una me lo dia

monò to na, no so ro llo sa, i fins a cert punt

agra da ble, per a qui des co neix aquest ti -

pus de mú si ca in for ma tit za da.

Per fi na lit zar, vo lem as sen ya lar que des 

de fa uns anys, l’es port es tro ba lli gat a

la mú si ca per vin cles es tric ta ment co -

mer cials. Ens re fe rim als con certs mul -

ti tu di na ris que se ce le bren en els més

im por tants es ta dis del món, en els

quals par ti ci pen els més ido la trats i ago -

sa rats con junts del mo ment, els can -

tants i can tau tors em blemà tics i els Tres

Te nors.
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Ca ràtu la del CD Tour de Fran ce, del grup

Kraft werk.


