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Manuel Blancafort: termalisme,
naturalesa i rotlles de pianola (I)
El compositor Manuel Blancafort
de Rosselló és probablement un
dels garriguencs més universals.
Però sabem realment qui va ser
aquest personatge històric? Co-
neixem quina relació va tenir amb
el Balneari Blancafort, amb les
muntanyes del seu poble natal i
amb els rotlles de pianola?

Manuel Blancafort de Rosselló va néixer el
12 d'agost de 1897 al Balneari Blancafort de La
Garriga. Va ser el quart dels deu fills nascuts
del matrimoni entre Joan Baptista Blancafort i
Maria de Rosselló. Els seus avis materns, Pere
de Rosselló i Felícia Donato, pertanyien a la
família de Can Terrés, i el seu avi patern va ser
Antoni Blancafort Sarrà, jutge i alcalde de La
Garriga a finals del S. XIX. Però sembla que va
ser la seva àvia paterna, Carme Carbonell i
Ferran, nascuda a Granada, qui va aportar a la
família l'afició per la música. Dels deu germans
Blancafort de Rosselló, n'hi ha un que encara
és viu. És la Roser, que va celebrar el seu 100è
aniversari el passat 28 de desembre. La Roser
és religiosa de l'ordre de les Carmelites i viu des
de fa més de cinquanta anys al Japó. 

Manuel Blancafort es va casar l'any 1920
amb Helena París, a qui havia conegut sis anys
abans. Ella era una excel·lent violinista que va
abandonar una prometedora carrera musical a
Brus-sel·les per casar-se amb Manuel. El ma-
trimoni va tenir onze fills, tots nascuts a La
Garriga. Dos d'aquests onze fills van fer de la
música la seva feina: l'Albert, reconegut per la
seva brillant carrera com a director d'orquestra,
i en Gabriel, un dels mestres orgueners més
importants del nostre país. 

Per entendre la figura de Manuel Blancafort
és necessari conèixer el seu pare. Joan Baptista
Blancafort i Carbonell va ser una mena d'home
del Renaixement que tenia una inesgotable
curiositat cap a tots els avenços científics i tec-
nològics. En particular era un gran afeccionat a
l'excursionisme, a l'astronomia, a la meteorolo-
gia i a la fotografia (fins i tot va establir una
estació metereològica i un laboratori fotogràfic
al mateix Balneari), però la seva gran passió va
ser la música. Tenia una sòlida formació musi-
cal, atès que havia estudiat piano amb Joan

Baptista Pujol, mestre de Ricard Viñes i Enric
Granados, entre d'altres. L'any 1888 va fundar
el cor "L'Espiga", que ell mateix dirigia, i que
segons Josep Maurí, en la seva "Història de La
Garriga", va ser "el primer que va cantar bé i
afinat a La Garriga". El mateix Manuel també
destaca entre els seus records d'infantesa un
quartet vocal que formaven els quatre germans
grans sota la direcció del pare, amb una afina-
ció que deixava bocabadats els oients.

El Balneari Blancafort
Venint des de Barcelona, La Garriga es con-

templa com una plana que es va tancant pel
perfil de les muntanyes: Puiggraciós a ponent,
Tagamanent al davant i Santa Margarida a lle-
vant. La seva situació geogràfica com a lloc de
pas obligat entre el Vallès i la plana osonenca,
en el camí natural entre Barcelona i Vic; un
entorn natural de gran bellesa, la presència
d'aigües termals, el seu microclima, la proximi-
tat a Barcelona i sobretot l'arribada del ferro-
carril l'any 1875 van influir de manera decisiva
en la seva evolució històrica, i van provocar l'i-
nici d'una transformació social, econòmica,
arquitectònica i urbanística, que va determinar
el futur de La Garriga i que hi ha deixat un
patrimoni de valor incalculable. 

La història del Balneari es remonta a l'any

1840, quan el besavi de Manuel va crear un
petit establiment d'aigües termals destinat a
malalts, que s'amplià a partir de l'any 1876 fins
arribar a tenir cent habitacions. Sembla que va
ser l'àvia paterna de Manuel, la mateixa que
havia aportat a la família l'afició per la música,
la responsable d'aquest creixement. Va dir que
volia "portar cap a casa la platea del Liceu". I
amb una acurada atenció i les millors tècniques
de màrketing (per exemple convidaven a met-
ges coneguts a fer estades al Balneari), van
anar assolint un gran prestigi entre l'alta bur-
gesia catalana. D'aquesta manera, si en els seus
inicis al Balneari s'hi anava fonamentalment
per a la cura o el tractament d'una malaltia, a
poc a poc el Balneari es va anar convertint en
l'epicentre d'activitats socials, culturals i d'es-
barjo. S'hi feien tertúlies organitzades per
membres del Cercle del Liceu i de l'Ateneu Bar-
celonès, s'hi celebraven reunions científiques,
com la que donaria lloc al naixement de la Clí-
nica Plató de Barcelona, jocs esportius com
tennis, tir al blanc, ciclisme, futbol i activitats
més estrafolàries com per ex-emple curses d'à-
necs. 

Entre els clients del Balneari Blancafort hi
havia importants personatges de la societat, la
política i la cultura catalanes, com Jaume Bal-
mes, el bisbe Reig, el canonge Jaume Collell,
Torras i Bages, Josep Carner, Enric Prat de la
Riba, Francesc Cambó, Jacint Verdaguer, Josep
Mª de Sagarra, Eugeni d'Ors i Santiago Rusiñol,
entre d'altres. D'aquesta manera, La Garriga es
va convertir per a la burgesia catalana en una
de les poblacions "d'estiueg" de referència. La
presència dels anomenats "forasters" va ser un
gran revulsiu per a la vida de La Garriga, i va
provocar un notable creixement que va durar
fins a la Guerra Civil. De fet, el pa-trimoni
modernista de la vila garriguenca va arribar de
la mà d'aquests estiuejants que es construïren
torres d'aquest estil per passar-hi les vacances.
Durant aquesta època també es van posar en
marxa dues activitats que van donar molt de
renom a La Garriga: la "Festa del Bosc" i el "El
Teatre de la Naturalesa", que se celebraven al
desaparegut Bosc Gran de Can Terrés.

El Balneari també conserva alguns dels
secrets més ben guardats de la música de
Manuel Blancafort. Un dels seus cli-ents va ser
el compositor Frederic Mompou, que també
passava algunes temporades a La Garriga.
Blancafort i Mompou es van conèixer cap a
l'any 1915 i la seva amistat va ser decisiva per-
què el jove Manuel continués amb la seva
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carrera musical. Mompou actuava de germà
gran, l'aconsellava i l'animava a mantenir la
seva vocació. Els dos amics compartien una
mena de "santuari" que anomenaven "L'Ermi-
ta", on parlaven, intercanviaven idees i projec-
tes, i on tocaven les seves primeres composi-
cions. "L'Ermita" era una reduïda habitació
situada a les golfes del Balneari, on Joan Bap-
tista Blancafort havia establert el seu laborato-
ri fotogràfic, i que en les seves limitades
dimensions acollia un piano, un escriptori, una
prestatgeria per a llibres i un divan. 

Un altre protagonista de "L'Ermita" va ser
Eugeni d'Ors, que va passar algunes setmanes
al Balneari durant l'any 1918. Un dia Blancafort
i Mompou van llegir al "Glossari" que D'Ors
enviava periòdicament a "La Veu de Catalunya"
amb el pseudònim de "Xènius", que mentre
escrivia li havia arribat "la veu remota d'un
piano procedent d'algun lloc de l'edifici", refe-
rint-se a "L'Ermita". Els dos amics van elaborar
un pla per convidar l'escriptor a visitar "L'Ermi-
ta", parlar-li de la seva música i tocar les seves
composicions, amb l'objectiu de que se'n fes
ressó en els seus escrits. Finalment "Xènius" va
accedir a veure "L'Ermita" i va demanar fer una
lectura de la seva obra "Gualba la de les mil
veus", a la qual van assistir el propi d'Ors,
Mompou, Blancafort i 12 senyores cuidadosa-
ment seleccionades per l'escriptor, que van

seure sota una catifa d'espígol que els dos
amics havien recollit a prop de l'ermita de Sant
Cristòfol. En definitiva, que Eugeni d'Ors s'ho va
fer venir bé per organitzar una lectura del seu
llibre, però de parlar de la música de Mompou i
Blancafort, res de res.

La influència de la 
naturalesa

Quan es fa una consulta sobre Manuel Blan-
cafort en els llibres i les enciclopèdies de músi-
ca, un aspecte que no es menciona gairebé mai
és la gran passió que el compositor tenia per la
naturalesa, i la gran influència que aquesta va
tenir en la seva obra. Blancafort era un enamo-
rat de la naturalesa. Ell mateix afirma en una
entrevista a Radio Nacional de España l'any
1972 el següent : "El meu espectacle favorit
sempre ha estat la naturalesa. El paisatge, els
colors canviants segons les hores del dia, les
estacions de l'any, els prodigis de la luminotèc-
nia del sol ponent. Durant la meva joventut vaig
tenir la sort de poder viure en contacte amb la
naturalesa, i cada dia em semblava redescobrir-
la. Les maniobres meteorològiques, les grans
tempestes, llamps, tot això és el que més m'ha
interessat sempre com a espectacle". 

Mentre va viure a La Garriga, Manuel Blan-

cafort va estar sempre en contacte amb la
natura. Un petit fragment del seu diari íntim
posa de manifest una personalitat d'una sensi-
bilitat extraordinària: 

"Vaig tenir sempre una gran estima pel silen-
ci i el retirament, i la meva joventut fou sense
diversions, fent vida de solitari. Fent-me una
vida a part dels meus familiars, he passat anys
no deixant un sol dia de passejar la meva
melangia pels camins de les muntanyes, repo-
sant hores i hores en tots els cims, sota el sol,
sota el vent, sota la boira i la pluja. A l'hivern,
particularment, m'he delectat mil vegades en
arredossar-me en unes mates per abrigar-me
del fred i veure com, després d'unes tardes que
no sabria dir si infinitament serenes o angunio-
ses, el sol envermellit i impotent s'ensorrava en
l'horitzó deixant els pins esgarrifats de fred. És
de retorn de la muntanya que he escrit la major
part de les meves músiques".

Blancafort escrivia molt. La influència de la
naturalesa es palesa en els títols de moltes de
les seves obres musicals i d'una gran quantitat
d'escrits poètics. "Cançons de muntanya", "L'hi-
vern dels arbres", "La cançó del capvespre", "La
mort de l'olivera", "La muntanya estimada", "Els
arbres al vent", "El vent remou la pineda",
"Negra nit al turó", "Repòs a la muntanya", etc.  

Una altra faceta molt poc coneguda de
Manuel Blancafort és la seva afició a la pintu-
ra. De fet, la seva principal evasió durant molts
anys va consistir en pintar notes d'un paisatge,
i així va omplir un gran nombre de taules a l'oli.
Un retall de premsa de l'època sobre dues
exposicions d'art a La Garriga diu textualment:
"Manuel Blancafort, amb un conjunt de sis
aquarel·les palesa una tècnica ràpida i aconse-
gueix efectes molt ben reeixits". Blancafort
també va compondre i va escriure sobre el seu
poble. La seva primera obra simfònica, de l'any
1926, porta per nom "Matí de festa a Puiggra-
ciós", i també va escriure un bon nombre d'arti-
cles amb les inicials MB a la revista "El Con-
gost", així com algun article dedicat a un altre
compositor il·lustre de La Garriga, Josep Ayme-
rich.
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Manuel Blancafort: termalisme,
naturalesa i rotlles de pianola (i II)

La fàbrica de rotlles de pianola
Un darrer aspecte que lliga d'una manera molt especial a Manuel Blanca-
fort i la seva música amb La Garriga són els rotlles de pianola. És probable
que els joves d'avui en dia no sàpiguen que és un rotlle de pianola ni que
a La Garriga va existir una fàbrica d'aquests rotlles, però la veritat és que
aquesta va ser fonamental per a la formació musical de Blancafort.

Una pianola no es res més que un piano que incorpora un aparell
supletori on s'hi col·loca un rotlle de cartró foradat. Cada forat del rotlle
de la pianola correspon a una nota, i el valor d'aquesta nota ve marcat
per la grandària del forat en el cartró. El rotlle és mogut amb uns pedals
que impulsen l'aire exterior cap a l'interior del piano, i en córrer el rotlle,
l'aire és pressionat a passar a través dels forats del cartró i aquesta pres-
sió de l'aire és la que fa que es mogui la tecla del piano corresponent a
cada forat. Per tant, accionant només els pedals sona la partitura que ha
estat transcrita en el rotlle de cartró. A més, la pianola també disposa
d'una sèrie de registres (intensitat, temps, silencis) que permeten una
certa varietat interpretativa.

S'ha de tenir en compte que fins que no van aparèixer les pianoles, l'ú-
nica manera d'escoltar música era en directe. L'èxit que van tenir s'explica
perquè permetien a la gent tocar música sense tenir coneixements musi-
cals i, d'altra banda, també donaven la possibilitat d'organitzar balls i fes-
tes a locals públics sense necessitat de contractar músics professionals.

L'any 1905 un madrileny anomenat Carles Salvi va proposar a Joan
Baptista Blancafort, pare de Manuel, la representació de la casa "Ange-
lus" a Catalunya, que es dedicava a la distribució i venda de pianoles.
Aquesta casa es va ubicar a la Rambla Catalunya de Barcelona, en un
establiment que es va anomenar "Angelus Hall". Com que les pianoles es
van posar de moda, la seva venda es va estendre ràpidament, però ales-
hores va sorgir el problema que els catàlegs de rotlles disponibles eren
limitats i poc adaptats al gust dels compradors. La gent demanava sar-
sueles, música regional, etc., i al nostre país no hi havia cap fàbrica de
rotlles per a la pianola. Aleshores Joan Baptista Blancafort va intentar fer
un rotlle de manera artesanal, i així va fer el preludi de "Tristany i Isolda"
de Wagner. Com que se'n va sortir prou bé, es va animar i va decidir
dedicar-se a la indústria de la fabricació de rotlles de pianola. La fàbrica
es deia "Rollos musicales Victoria", però tothom coneixia la fàbrica amb
el nom popular de "La Solfa". En una primera fase la fàbrica es va situar
al baixos del Balneari, però quan el volum de feina va augmentar es va
decidir construir una fàbrica al carrer de La Garriga que avui s'anomena
Manuel Raspall, que va arribar a ocupar a 35 treballadors, i on es realit-
zaven totes les fases del procés: des de la fusteria fins a la imprenta on
es feia l'etiquetatge dels rotlles.

Manuel Blancafort va començar a treballar a la fàbrica als quinze
anys, i molt aviat va començar a intervenir en la part pròpiament musi-
cal, fent les transcripcions de les partitures originals als models o patrons

a partir dels quals s'elaboraven els rotlles. L'en-
carregat de fer aquestes transcripcions tenia al
seu davant la partitura i un rotlle de cartró que
s'anava desbobinant i que tenia marcades longi-
tudinalment 88 línies paral·leles (una per a cada
tecla del piano). Cada nota es transportava al
seu lloc corresponent dibuixant-la amb una rat-
lla. Després es picaven o foradaven els rotlles a
partir del patró, i per últim es posaven en el rot-
lle totes les indicacions que havia de seguir l'in-
tèrpret. 

Una de les coses més fascinants de la figura
de Manuel Blancafort és que no va rebre mai
una formació musical reglada. Va ser bàsicament
autodidacta, i com ell mateix afirmava, el seu
aprenentatge musical el va fer treballant a "La
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Solfa". Manuel Blancafort va passar tota l'adolescència, joventut i pri-
mers anys de maduresa transcrivint música per a rotlles de pianola
(quartets, obres simfòniques, òperes, etc). Aquesta feina, atípica, li va
permetre conèixer una quantitat extraordinària de música de tots els
gèneres i també conèixer detalladament la manera d'escriure de molts
compositors. La feina a "La Solfa" també va permetre a Manuel Blanca-
fort realitzar nombrosos viatges, per exemple el que va fer amb el seu

germà Anton als Estats Units
l'any 1923 a bord del trans-
atlàntic "Mauretania", i que
tenia la finalitat de conèixer
certes empreses dedicades a
la fabricació de rotlles de pi-
anola. 

L'època d'esplendor de "La
Solfa" va estar compresa en-
tre els anys 1919 i 1930, du-
rant els quals va arribar a
exportar rotlles de pianola a
diferents països d'Europa,
Amèrica i Oceania. Un catà-
leg conservat de l'any 1929
comprèn unes quatre mil o-
bres d'una gran varietat (au-
tors clàssics, òperes, ballets,
sarsueles, operetes, revistes,
melodies i cançons populars,
himnes nacionals, ballables,
etc). Un fet molt significatiu

d'aquest catàleg és l'existència d'autors molt moderns en aquell temps,
com Grieg, Stravisnky, Ravel o Debussy, la qual cosa va possibilitar que
Blancafort estigués més connectat a la realitat musical d'aquells temps
que si hagués assistit a un conservatori. La fàbrica de rotlles de pianola
també va ser visitada per moltes personalitats musicals de l'època i va
permetre incentivar la relació entre la família Blancafort i els cercles cul-
turals de la burgesia catalana. 

Però la història de "La Solfa" es va acabar de forma gairebé sobtada. L'a-
parició del gramòfon va provocar el seu tancament, cap a l'any 1932, de
manera gairebé fulminant. Aleshores la família Blancafort va instal·lar en
el mateix edifici la fàbrica de sabons i perfums "Blancaflor", on hi treballa-
ven els antics obrers de "La Solfa", i que fabricava el cèlebre sabó elaborat
"con las untuosas aguas termales de La Garriga", segons la publicitat de
l'època. La història de l'edifici que havia allotjat "La Solfa" i la fàbrica de
sabons i perfums es va acabar el 15 de maig de 1965, quan un incendi va
deixar molt malmès l'edifici, que es va haver d'enderrocar poc després.

Quan va esclatar la Guerra Civil, La Garriga no en va quedar al marge.
Pocs dies després de l'alçament militar del 36, l'església i molts objectes

religiosos van ser cremats, i foren assassinades diverses persones espe-
cialment vinculades a la vida parroquial. Els dies 28 i 29 de gener de
1939 La Garriga va ser bombardejada, i el dia 1 de febrer l'exèrcit fran-
quista conqueria definitivament la població. Durant la Guerra, el Balne-
ari Blancafort fou requisat i convertit en Hospital Militar. Manuel Blan-
cafort es va haver d'amagar en diverses ocasions perquè era un repre-
sentant de les classes benestants de La Garriga i la seva integritat podia
perillar. La fi de la fàbrica de rotlles de pianola, on ell treballava i on va
aprendre música, i l'esclat de la Guerra Civil, van canviar el "modus
vivendi" del compositor per sempre i van esmicolar la seva felicitat tre-
ballant en música. Finalment, un cop acabada la Guerra va traslladar-se
a Barcelona amb tota la seva família. En l' obra musical de Manuel
Blancafort trobem una gran diferència entre aquestes dues èpoques de
la seva vida.

MMaannuueell  BBllaannccaaffoorrtt  ii  FFrreeddeerriicc  MMoommppoouu  ddaavvaanntt  ddee  llaa
ffààbbrriiccaa  ddee  rroottlllleess  ddee  ppiiaannoollaa  ""VViiccttòòrriiaa""..




