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Bonsentitmusical
CRÍT ICA D’ÒPERA

E
l vaig conèi-
xer el 1952 al
pati de la uni-
versitat.Ell te-

nia setze anys i jo vint-i-
un.De seguida vamcon-
geniar i em vaig anar
adonant que Max Cah-
ner era un superdotat.
Fill d’unamare nascuda
aMadrid i d’un pare ca-
talà que havia parlat en
francès amb la seva fa-
mília, en Max s’anava
fent una cultura i s’afa-
nyava per reviure la tra-
dició literària i erudita
de Catalunya. Jo el vaig
anar introduint en els
cercles actius de la cul-
tura i li vaig presentar
Riba, Aramon, Ferran
Soldevila, Ramond’Aba-
dal, etcètera. Aviat s’in-
troduí en els estudis universitaris
que es feien en un piset de la Gran
Via on RamonAramon a penes te-
nia espai per seure. Tanmateix
MontserratMartí hi era una secre-
tària eficaç i coneixia tothom, fins
i tot el clandestí Front Universita-
ri Català, on feu amistat amb
Josep Benet.
L’empenta i la imaginació de

Cahner s’havien de plasmar en al-

gun projecte. I llançà la idea de la
Gran Enciclopèdia Catalana. Pri-
mer havia de tenir tres volums,
després van ser sis i si Jordi Pujol,
que es va fer càrrec de l’empresa,
nohagués frenat, potser hauria ar-
ribat a vint com opinava cofoi un
erudit polític.
Fer de gestor no era el fort d’en

Max i per un excés de redactors
l’empresa se li escapava de les
mans. Abans de l’enciclopèdia,
Cahner, amb l’ajut inestimable
de Ramon Bastardes, va anar do-

nant un caient literari a Germina-
bit, la revista dels escolans de
Montserrat. Josep Benet es posà
d’acord amb ells dos i acabaren
fent un salt l’any 1959 fent-se
càrrec de la segona etapa de Serra
d’Or.
Comque jo hi tenia un tracte fa-

miliar, de vegades fèiem barrila,
tot i que en Max era poc donat a
l’humor, i l’examinàvem sobre co-
ses del país. Una de les vegades li
vam anar preguntant de quin mu-
nicipi depenien vint-i-cinc o tren-

ta nuclis agregats. No
en va fallar cap. Tam-
bé recordo una anèc-
dota que reflecteix la
seva capacitat d’erudi-
ció i de síntesi. Un dia
a mitja tarda es va sa-
ber que la persona que
havia de redactar l’arti-
cle sobre l’aristotelis-
me a Catalunya no ho
podia fer. Aleshores
enMax se n’anà a casa
i a la matinada havia
enllestit l’article que
havia de sortir dilluns
als fascicles de l’enci-
clopèdia.
Cahner i Bastardes

fundaren Edicions 62,
que revolucionà enpo-
sitiu el món del llibre i
del lector en català.
Quan van deixar
aquesta editorial en
fundà una altra, Cu-

rial, on edità llibres especialitzats
que avui formen una bibliografia
imprescindible.
Un altre aspecte original de la

seva biografia fou la seva expulsió
d’Espanya, ja que era súbdit ale-
many i l’acusaven de fer política
clandestina. Quan Pujol el va no-
menar conseller, en Max encara
era alemany i a corre-cuita va fer
el canvi de nacionalitat. El 1984 i
durant quatre anys Cahner va po-
der aplicar el seu projecte cultural
a través delDepartament deCultu-

ra del qual era conseller. Partint
de zero i despertant la il·lusió del
seu equip i de quasi tots els funcio-
naris anà posant les peces que
mancaven en el tauler de la cultu-
ra catalana. Així feu cinc delega-
cions territorials, una de les quals
eraTortosa, i demica enmica ana-
va inaugurant arxius comarcals a
cada comarca. Cahner sabia defen-
sar-se amb braó de les escomeses
del Ministeri de Cultura de Ma-
drid. Aquest període, del qual ja
he parlat en un llibre, deixà el
camp adobat per als consellers de
Cultura que van venir.

Un altre aspecte de la seva bio-
grafia és la relació fluïda que va te-
nir amb el romanista JoanCoromi-
nes. Aquest era cabut i en alguns
aspectes fet a l’antiga, però el trac-
te amb en Cahner el va anar si-
tuant, ni que fos poc, dins la reali-
tat del món editorial. En Max era
també cabut i geniüt, però amb el
tracte amb el doctor Coromines
va demostrar que sabia tenir la pa-
ciència de Job. Sense l’impuls
d’en Max, en Coromines no hau-
ria pogut acabar ni el Diccionari
etimològic i complementari de la
llengua catalana ni l’Onomasticon
Cataloniae.

En Max era auster, tot i que li
agradava menjar bé. Els darrers
anys de la seva vida visqué en una
gran solitud i sobretot es consola-
va redactant un gran llibre sobre
la llengua catalana a les primeres
dècades del segle XIX.

Tot i que feia anys que estava
malalt, la seva absència es farà no-
tar dins la cultura catalana i els
amics l’enyorarem. Era un deixe-
ble que es convertí en mestre. Al
cel sigui.c

L’intel·lectual que va fundar Edicions 62 i Enciclopèdia Catalana

Max Cahner davant el Palau Marc, seu del Departament de Cultura

Concert Verdi III

Intèrprets: Rachele Stanisci;
Josep Bros, Josep Fadó, Carlo
Ventre, Vitali Bili, Juan Jesús
Rodríguez, Pierpaolo Palloni,
John Relyea. Cor i Orquestra del
Gran Teatre del Liceu. Direcció
del cor: José Luis Basso
Direcció musical: Rubén
Gimeno
Obres: Fragments de les òperes
Ernani, Macbeth, I Lombardi alla
prima crociata, La forza del
destino, Alzira, Il corsaro i Aida
Lloc i data: Gran Teatre del
Liceu (13/X/2013)

ROGER ALIER

Amb força públic es va presentar
el tercer concert Verdi que for-
ma part de la inauguració de la
temporada del Gran Teatre. Es-
pecial interès va tenir la presen-
tació, al capdavant de l’orquestra
del Liceu, del jove director valen-
cià Rubén Gimeno, que va con-
duir amb seguretat i bon sentit
musical el complicat conjunt de
peces que formaven aquest pro-
grama: Rubén Gimeno va saber
coordinar adequadament els
cantants en moments delicats,
com el final del tercer acte
d’Ernani, on els quatre solistes
–Rachele Stanisci, l’excel·lent te-
nor Josep Fadó, el més que
notable baríton Jesús Rodríguez
i el baix John Relyea– van poder
superar algun que altre moment

dubitatiu que el tenor va resol-
dre amb habilitat.
El programa només contem-

plava la presència d’una sola veu
femenina, Rachele Stanisci; hi ha
hagut en general en aquests con-
certs un cert dèficit en veus de
mezzosoprano. El tenor Josep
Bros va tenir altre cop un paper
estel·lar, i la ingrata tasca de can-
tar, molt bé per cert, l’ària de
Zamoro de l’òpera Alzira, que el
mateix Verdi reconeixia com la
més fluixa de la seva producció.
El concert no estava mancat

de moments d’interès, com per
exemple la versió original de
l’obertura de La forza del destino
i també el quartet final de l’obra,
en la qualDonÁlvaromoria (Ver-
di ho canviaria més tard perquè
no volia que “hi morís fins i tot
l’apuntador” i Don Álvaro no
mor). El tenor Carlo Ventre va
lluir un timbre netament verdià
en aquesta escena i en altres mo-
ments; un delsmomentsmés bri-
llants del concert va ser també el
de les escenes d’Il corsaro, amb
Josep Bros i Rachele Stanisci, i
amb Vitali Bili com a Said.
El cor va intervenir en pàgines

tan sentides com el cor d’I Lom-
bardi amb el qual Verdi va voler
repetir l’èxit del cor deNabucco.
I Rubén Gimeno es va distingir
també aconseguint fer interes-
sant l’obertura d’Aida que Verdi
va descartar per la seva indubta-
ble fluixesa. El nou director fou
molt aplaudit com tots els intèr-
prets i l’orquestra.c
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SALVADOR SANSUÁN / ARXIU

A. MANENT, escriptor i historiador de la
cultura
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WAGNER

AMBVENTS

SALVADOR BROTONS director

STEFAN SCHILLI oboè

20 OCTUBRE
→ 18h
SALA 1

Pau Casals

• WAGNER » Obertura d'Els mestres cantaires
• RIMSKI-KÓRSAKOV » Variacions per a oboè
i banda
• FERRER FERRAN » Concert per a oboè i
banda simfònica “El bosc màgic”
• WAGNER » Preludi i mort de Tristany i Isolda
/ Obertura de Tannhäuser

Albert Manent


