
 

       
  
 
 

Es presenta a La Garriga un nou enregistrament de l’obra pianística de Manuel 
Blancafort,  una de les més importants del panorama musical europeu 

 
Concert-presentació a la vil·la natal del compositor d’una nova edició de la seva obra integral, 

interpretada per Antoni Besses 
 
 
El proper 28 de gener, a les 20h, el Teatre de La Garriga-El Patronat acollirà el concert-presentació 
de la nova integral per a piano del compositor català Manuel Blancafort (1897-1987). Les entrades, 
a un preu de 8€, es poden comprar online a www.teatrelagarriga.cat.  
 
Enregistrada per Edicions Albert Moraleda a la vil·la natal del músic, La Garriga, i interpretada pel 
pianista barceloní Antoni Besses, aquesta integral consta de cinc CD i recull peces inèdites 
composades per Manuel Blancafort. 
 
Segons Antoni Besses “estem davant d’ una de les obres més importants de la literatura pianística 
europea del segle XX”. 
 
L’obra per a piano de Manuel Blancafort, tot i que té inequívoques arrels catalanes, destil·la el 
caràcter universal de les grans composicions musicals. De fet, s’hi poden trobar influències dels 
compositors francesos del primer quart del segle XX i també similituds amb les obres del seu íntim 
amic Frederic Mompou, amb qui inicià la seva aventura en el món de la música. Però en algunes de 
les peces s’hi poden trobar també influències de compositors d’un àmbit geogràfic més llunyà com 
Stravinksky o Shostakòvich. 
 
La nova integral de l’obra per a piano de Manuel Blancafort 
 
L’obra per a piano de Manuel Blancafort ha estat objecte de diverses gravacions. Algunes de les 
obres de Blancafort ja havien estat enregistrades prèviament per Ricard Viñes l’any 1930 i Sofia 
Puche entre els anys 60 i 80.  
 
L’any 1997, l’editorial francesa Mandala va publicar el primer enregistrament integral que va 
comptar amb la interpretació d’Antoni Besses. En aquest cas es tractava de tres CD amb una durada 
total de tres hores i tretze minuts.  
 
Cinc anys més tard el segell Naxos inicia un nou projecte liderat pel pianista Miquel Villalba per 
enregistrar l’obra completa per a piano de Manuel Blancafort i que va culminar l’any 2010. Aquesta 
nova iniciativa va anar precedida d’un esforç important de recuperació a càrrec del mateix Villalba 
d’obres inèdites manuscrites de manera que els tres CD de la primera integral van passar a ser-ne 
cinc en la nova edició. 
 
A iniciativa d’Antoni Besses, la Fundació Manuel Blancafort i l’editor Albert Moraleda de La 
Garriga, van decidir més recentment editar una versió renovada del primer enregistrament històric 



realitzat per Antoni Besses a Paris fa vint-i-dos anys. La idea bàsica ha estat mantenir intactes els 
esplèndids enregistraments originals i afegir-hi totes les obres no incloses a la primera edició. Es 
tracta doncs d’una edició renovada que respecta la primera gravació i la completa amb totes les 
peces que posteriorment s’han incorporat al catàleg de Blancafort. 
 
Els enregistraments van tenir lloc a l’estudi d'Edicions Albert Moraleda de La Garriga el mes de 
juny de 2016. La música d’aquest disc, que recull l’obra completa per a piano d’una figura cabdal 
de la música catalana del segle XX, va ser composada en la seva major part a La Garriga. 
 
 
Manuel Blancafort. Una aventura musical 
 
Manuel Blancafort va néixer al si d’una família benestant, propietària del Balneari Blancafort de la 
Garriga, un establiment d'aigües termals molt reputat i encara avui dempeus. Manuel Blancafort va 
tenir una infantesa envoltada per molts dels intel·lectuals i polítics catalans que a les primeres 
dècades del segle XX freqüentaven el balneari, com Jacint Verdaguer, Francesc Cambó, Eugeni 
d’Ors, Santiago Rusiñol o Josep Carner, entre d’altres. 

Allà va conèixer també Frederic Mompou, amb qui mantindria una amistat al llarg de tota la seva 
vida i qui va ser decisiu en la seva carrera musical. Tots dos es capbussen en una estètica musical 
que s’allunya del paradigma wagnerià aleshores imperant i s’apropa als idearis artístics francesos de 
Debussy, Ravel i el Groupe des Six, especialment Satie i Poulenc. Peces breus, amb harmonies 
delicades com el cristall i escrites per a piano. 
   
La formació musical de Manuel Blancafort va ser molt diferent de la majoria dels seus compositors 
coetanis. La seva autèntica escola musical va ser la fàbrica de rotlles de pianola Victòria, coneguda 
popularment com La Solfa, que el pare de Blancafort, Joan Baptista, va fundar a La Garriga l’any 
1905. En poc temps es va convertir en una de les més importants de l’estat espanyol. Entre 1919 i 
1930, La Solfa, arribaria a tenir entre 1919 i 1930, un catàleg d'unes quatre mil obres i exportà 
rotlles a Europa, Amèrica i Oceania.  
 
La feina de Blancafort consistia a estudiar amb cura les partitures i traslladar-ne les notes en sèries 
perforades sobre la cinta contínua dels rotllos de les pianoles. A més de la formació musical, 
aquesta activitat li va permetre entrar en contacte amb multitud d’obres de diferents gèneres 
musicals d’Europa i d’Estats Units. 

La Guerra Civil va marcar un canvi radical en el tarannà de la producció musical de Manuel 
Blancafort que es tradueix en una dedicació plena a les grans composicions orquestrals. La seva 
música evoluciona cap a la gran forma amb una decidida voluntat constructiva i s'ocupa molt més 
de l'estructura en la línia de la música de Ravel, Stravinsky o Rachmaninov. Els dos concerts per a 
piano, els dos quartets de corda i la Simfonia, entre d'altres obres, són manifestacions de l'estat de 
maduresa assolit i del perfecte equilibri entre forma i expressivitat. 

 
Manuel Blancafort es casà amb la violinista Helena París l’any 1920 i tingueren onze fills. Tots els 
seus fills, nascuts a La Garriga, obtingueren coneixements musicals i dos d'ells van fer de la música 
la seva professió: Albert com a director d’orquestra i Gabriel com a mestre orguener. 
 

 
 

 
 


