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ANTECEDENTS

1 El tret de sortida d’aquesta Trobada: Música Romàntica Hispano-Cubana del segle XIX i
Nicolás Ruiz Espadero realitzada a Cuba el mes de juny del 2018, comença el 15 de juny
amb  l’Entrevista  al  Dr.  Cecilio  Tieles  Ferrer al  Canal  Caribe: arte  11  –  ICRT  La
Habana.

D’aquesta entrevista en podem extreure:

• La transcendència d’Espadero al s. XIX com a compositor reconegut a Europa i a
Amèrica. Espadero uneix els valors de la música nacional amb la forma europea en
vigència, com ara les balades o sonates. 

• L’oblit en que va caure Espadero al s. XX per considerar-se que no reflexava la
música cubana-africana.

• El redescobriment a partir de la tesis del Dr. Cecilio Tieles d’aquesta presència del
«negre» a la manera cubana, també present a la cultura europea.

• El lligam que tindrà l’Havanera amb la producció musical d’Espadero i els seus
contemporanis. 

Aquesta entrevista clou amb l’anunci de què els concerts realitzats durant la Trobada en
qüestió,  volen  ser  un  reflex  de  l'atmosfera  existent  al  s.  XIX,  esmentant  també  la
presència  de dos espanyols convidats: 

-  el  president de la «Sociedad para el estudio de la música isabelina»,  Fernando
Delgado i 

- la  Presidenta de l’Associació Cultural Catalana-Iberoamericana,  Maria del Carme
Vidal  Rull,  com  a  convidada  amb  la  intenció  expressa  d’estrènyer  els  vincles  entre
Catalunya i Cuba en els àmbits cultural i d’ensenyaments musicals.

https://youtu.be/q-_OTg776gE

2 El segon preludi,  arriba l’endemà  (16 de juny) amb l’entrevista de l’Oni Acosta,  a
l’espai: «Revista de la  mañana». L’entrevistat  torna a ser  el  Dr.  Cecilio  Tieles,  que
explica la importància de Cuba com a potència al s. XIX  i el sorgiment de l’Havanera a
Cuba i pels negres, remetent-se a la contradansa ja existent. Anomena a Alejo Carpentier
quan exposa que segons aquest, l’havanera és el primer gènere, del que posteriorment
naixeran el «danzón, el chachachá, el reggaeton.....». 

Cecilio presenta a José Martí com a persona que uneix el coneixement filosòfic/social i
l’artístic i explica com Martí valora la posició ètica i el compromís social d’Espadero. 

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Un exemple d’aquest compromís social d’Espadero el trobem en la composició al 1856
de l’obra: «El canto del esclavo», una bandera artística per la lluita contra l'esclavitud a
Espanya.

Anomena tots el ponents de la sessió científica, destacant a la  Dra. Miriam Escudero
com a amfitriona, també els diferents espais destinats al  concerts i  els artistes que hi
participaran. 

Posa de manifest el suport rebut des de l’Associació Cultural Catalana-Iberoamericana
en la realització de la trobada i també com vol que la realització d’aquesta trobada permeti
enriquir el món artístic a partir de l’estudi d’Espadero i de la música romàntica hispano-
cubana del s. XIX.

https://youtu.be/3mirxulaogk

3 El dia 19 de Juny, faltant dos dies per l’inici de la Trobada, a  Gramma, dins l’espai:
cultura, una publicació referent a la Trobada. 

En aquesta Cecilio Tieles exposa que les relacions artístiques eren especialment intenses
entre Cuba i  la  península i  és per  aquest  motiu  que s’explicaria  que l’havanera -  un
gènere tan cubà - arribés a representar a Espanya per tota Europa.
Afirma que  la  pretensió  d’aquesta  trobada  és  donar  a  conèixer  les  interconnexions  i
interrelacions del  que s’escoltava a ambdues ribes,  descobrint  grans obres del  nostre
insuficientment conegut repertori comú.

Dins la infraestructura de l’organització hi hauria l’Institut Cubà de la Música (ICM), el
Museu Nacional de la Música, l’Oficina de l’Historiador de l’Havana i el  Gabinet de
Patrimoni Musical Esteban Salas. 

Les seus serien en el cas de les conferències el Gabinet de Patrimoni Musical Esteban
Salas  i  pel  que  fa  als  concerts:  la  Sala  Ignacio  Cervantes,  la  Basílica  menor  del
Convento de San Francisco de Asís, l’Aula Magna del Colegio Universitario de San
Jerónimo,  l’Hemicicle  d’Art  Universal  i  la Sala  Teatre  de  l’Edifici  d’Art  Cubà
ambdues del Museu Nacional de Belles Arts.

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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PROGRAMA GENERAL
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DESENVOLUPAMENT DE LA TROBADA
21 de juny
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Jesús  Gómez  Cairo,  director  del  Museo  Nacional  de  la  Música,  obre  el  concert
adreçant unes paraules. Situa a Espadero en el s. XIX i en concret 1832-1890, exposant
que la idea de la trobada prové d’en  Cecilio Tieles, presentat com a notable pianista,
pedagog i musicòleg i que en l’actualitat treballa com a investigador del Museu Nacional
de  la  Música  a  Cuba.  Presenta  a  la  presidenta  de  l’Associació  Cultural  Catalana-
Iberoamericana, com a pianista i en representació cultural de l’Institut Ramon Llull i al Sr.
Fernando Delgado,  president  de la  Societat  per  a l’estudi  de la  música isabelina,  qui
posteriorment dirigirà unes paraules abans també de l’inici de la música.

https://youtu.be/kAB1a6A_3mQ

Expressa que la jornada aglutina tot un reguitzell de concerts, conferències, presentacions
de llibres i audiovisuals. Enumera tot un llistat d’entitats que fan possible la trobada, fent
un reconeixement com a part integrant de l’Oficina del Historiador a la  revista «Opus
Habana»  i a la emissora «Habana Radio». També dóna les gràcies a la Radio Musical
Nacional, CMBF, per la seva participació.

Jesús Gómez, exposa que la música romàntica hispano-cubana és un període essencial
per  la  seva música nacional,  període en el  que cristal·litzen les  formes i  estils  d’una
expressió musical pròpia cubana.  Intrínsec a la trobada seria doncs continuar investigant i
desentranyant els objectius artístics.

Explica  que  incorporar,  recrear,  redimensionar...  expressions  musicals  espanyoles,
africanes, franceses, italianes, nord-americanes i fins i tot xineses que coexistien a Cuba,
essent  reformulades i  tal  volta  enriquides,  va formar la  música pròpia anomenada:  la
música cubana.

La jornada dedicada especialment a Nicolàs Ruiz Espadero, per la seva tasca fundacional
de  creació  d’una  obra  d’un  «pianisme  hispano-cubà»,  cristal·litzat  a  Espanya
posteriorment  en  el  temps,  en  Albèniz  i  Granados,  és  també  un  espai  de  record  i
homenatge  a  d’altres  músics  com José  Manuel  Giménez,  Ignacio  Cervantes,  Gaspar
Villate, Cecilia Aritzi...i no menys importants, com el violinista José White  del que ens diu
que aviat en tornarem a sentir a parlar en motiu també de la commemoració del centenari
de la seva mort.

Acaba el concert amb l’Himne Bayamés, Himne Nacional, amb un arranjament fet per
Yadira Cobo i  interpretat per la pianista Lianne Vega i la Camerata Romeu dirigida per
Zenaida Romeu, d'origen català i membre d’una de les famílies de més renom a Cuba pel
que fa referència al nivell musical.

https://youtu.be/4hU8TtwYEWA

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Aquesta  sessió  científica,  s’ubica  a  la  seu  del  «Gabinete  de  Patrimonio  Musical
Esteban Salas»,  edifici de l’«Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana».

S’inicia la sessió científica amb unes paraules de la Dra. Miriam Escudero, Directora del
«Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas» de la Direcció de Patrimoni Cultural de
l’oficina  de  l’Historiador  de  la  Havana,  especialista  del  Centre  d'investigació  i
desenvolupament de la  Música Cubana.  També és Directora i  editora de la  col·lecció
Patrimoni Musical Cubà, del segell CIDMUC, així com de la col·lecció audiovisual.

Seguidament hi ha la projecció d’un documental d’ Armando Linares i Quim Masdeu:
«El  domador  de  notas»,  aquest  aportat  per  l’Associació  Cultural  Catalana-
Iberoamericana. 

Comencen les ponències amb la del  Dr. Cecilio Tieles,  pianista, pedagog i musicòleg.
Aquesta  versa  sobre  el  pensament  estètic  d’Espadero,  la  premsa  catalana  i  Felip
Pedrell. 
Presenta un recull de premsa catalana amb les ressenyes de concerts d’Espadero, alguns
d’ells  de  «La  España  Musical,  Barcelona»  i  de «La  IIustración  Musical  Hispano-
Americana, Barcelona» que van de l’any 1866 a l’any1892 i on es posa en evidència que
l’obra d’Espadero sona per tota Europa.

És interessant com Felip Pedrell, reprodueix un article de la Revista Cubana a l’editorial
«Ilustración   Musical  Hispano-Americana», on  n’és  el  director.   La   revista  Cubana

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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qualificava a Espadero d’honra de la pàtria i parlava de  José Martí entre els assistents
per a recaptar fons per fer-li un monument. 
Diverses  publicacions  realitzades  per  Felip  Pedrell  mostren  doncs  les  interrelacions
catalanes i cubanes.

La Dra. Mildred de la Torre parlarà de la cultura hispana en els autonomistes cubans. És
escriptora i doctora en Ciències Històriques, investigadora auxiliar de l’Institut d’Història de
Cuba  i  professora  auxiliar  de  la  Facultat  de  Filosofia  i  Història  de  la  Universitat  de
l’Havana.

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Després d’un petit descans continuem amb el Dr. Olavo Alén i la seva exposició sobre la
introducció de la contradansa a Cuba i la seva evolució en el s. XIX. Té el doctorat en
Filosofia, especialitat de Musicologia. El Dr. Alén exposa l’evolució de la contradansa amb
la incorporació dels ritmes africans, que donarien pas a l’havanera,  anant encara  més
enllà quan diu que si continuéssim s’arribaria al mateix «reggaeton».

La Dra. Ana Vera, investigadora de l’Institut Cubà d’Investigació Cultural Juan Marinello,
fa una ponència anomenada: «Las tres orillas de La condesa de Merlin», María de las
Mercedes Beltrán Santa Cruz y Cárdenas Montalvo y O’Farril.... considerada una de les
primeres escriptores de Cuba i amb un talent artístic admirat a l’època, va ser l’amfitriona
de Rossini, Liszt, Chopin, George Sand i d’altres.

Finalitzem la jornada científica del matí, abans del dinar que s’ofereix a tots els assistents,
amb el Dr. Fernando Delgado: «Souvenir d’atrefois», Espadero i la historiografia musical.
Fernado Delgado és  llicenciat  en  història  i  ciències  de la  música,  també ha dirigit  el
programa  «Cuarteto  Clásico»  de  RNE.  Presideix  actualñment  la  «Sociedad  para  el
Estudio de la Música Isabelina (SPEMI)».
Aporta  a  la  trobada  música  recuperada  d’arxius,  en  la  seva  exposició  historiogràfica
anomena  a  diversos  compositors  catalans  amb  petjada  en  l’entorn  musical  cubà.
Relaciona  a  Espadero  amb  d’altres  compositors   com  Albèniz,  Falla,  Beethoven,
Massenet, Wagner.... un exemple mostrat:
 

CALERO, José. Diez Compositores eminentes. La Habana: Talleres de Editorial Neptuno, 1946

També fa esment d’una publicació barcelonina amb tres estils de música per piano, on
trobem a Espadero, un cop més compartint impressió amb Mozart, Beethoven i Chopin. 

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Cal remarcar nombroses cites que el Dr. Delgado fa en referència a nexes amb Catalunya
com també les relacions de correspondència entre Felip Pedrell i Serafín Ramírez. 

La última tanda de conferencies comença amb la Dra. Miriam Escudero, presentada amb
anterioritat. El tema és «La Música en publicaciones periódicas del 1790-1805».

Dues últimes ponents,  la  llicenciada Ana Casanova,  musicòloga que treballa  com a
especialista al Centre d’Investigació i Desenvolupament de la Música Cubana, que ens fa
una  aproximació  a  l’obra  d’Ignacio  Cervantes  i  la  Dra.  Victòria  Eli,  musicòloga  i
llicenciada  en  història,  directora  del  Departament  d’Investigacions  Fonamentals  en  el
Centre d’Investigació i Desenvolupament de la Música Cubana (CIDMUC), que ens parla
de l’obra de Cecília Aritzi, compositora, pianista i pedagoga cubana.
La Dra. Eli ens explica que Cecília Aritzi que des de petita ja mostrava grans aptituds
musicals,  va  rebre  educació  musical  d’Espadero  qui  li  va  ensenyar  tècniques  de
composició i les obres clàssiques i romàntiques d’autors com Beethoven, Mozart o Liszt. A
casa  seva  es  feien  vetllades  artístiques  on  es reunien  figures  musicals i intel·lectuals

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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cubanes. Totes les composicions fetes per Cecília són per piano i d’estil romàntic. Com a
pianista va realitzar nombrosos concerts a Cuba i als Estats Units.

Finalitza la sessió científica amb una taula rodona,  debat intens i amb les ganes de seguir
profunditzant  en  els  diferents  aspectes  aportats  que  han  conduït  a  obrir  noves  vies
d’investigació. 

Una  d’elles  important  per  l’Associació  Cultural  Catalana-Iberoamericana,  les  relacions
Catalunya-Cuba a raó de la correspondència de Felip Pedrell. Fa anys que des de l’ACCI
es treballa per el reconeixement de la presència catalana a Cuba, la seva idiosincràsia i
les aportacions esdevingudes dins el  país cubà, tenint  la intenció d’explorar també en
aquest àmbit.

Tot seguit el concert a l’Aula Magna del Colegio Universitario de San Gerónimo.

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Presenta breument el concert en Cecilio Tieles. 

Aquí en teniu una petita mostra:  

https://youtu.be/EpnAw4fZsRs

Ha estat una llarga jornada de treball que acabant amb el concert ens ha reconfortat.

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Aquest concert es realitza a l’Hemicicle de la Sala Universal del Museu de Belles Arts.

Aquí teniu una mostra interpretada per el Conjunt de Música Antiga Ars Nova amb una
obra de Mariano SAN MIGUEL (1879-1935), «Gloria y marcha de procesión». 
(Reproducció amb falta d'il·luminació, amb tot la música es pot escoltar perfectament):

https://youtu.be/oq6YElPmhaQ

Ara  un  altre  de  les  peces  que  es  van  escoltar  en  el  concert,  on  s’hi  troben  moltes
reminiscències de música catalana:

https://youtu.be/1kM4zC_twqE

Foto del grup Ars Nova amb els organitzadors:

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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En aquest  concert,  a  la  Sala Teatre del  «Edificio de Arte Cubano», del  Museu de
Belles Arts,  es  van llegir  entre  les  actuacions musicals,  uns poemes de José Martí.
Aquesta lectura va ser realitzada per l’actriu Natasha Díaz. 

Cecilio Tieles clou el concert amb obres de José White Lafitte (1835-1918), arranjades per
Espadero.  Com  hem  dit  abans,  White  va  ser  un  destacat  violinista  i  enguany  es
commemora el centenari de la seva mort. 

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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És el  concert  de clausura de la trobada,  aquest  es realitza en un indret  que promou
l’ambient  de l’època, la  Sala Cervantes. El  Concert  en aquesta ocasió porta  per  títol
Espadero  i  Hubert  de  Blanck.  Aquest  últim,  autor  de  «Paráfrasis  sobre  el  Himno
Bayamés»,  que  clou  amb  la  interpretació  d’Huberal  Herrera  al  piano.  Per  casualitat,
segons sembla, l’atzar va portar a tancar el  concert  inaugural i  el de clausura amb la
mateixa obra.

Podeu observar en la imatge, que al sostre de la sala hi ha els escuts de les províncies
catalanes.

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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Un reconeixement a la tasca feta per Xiomara Súarez, membre de la junta de l’Associació
Cultural Catalana-Iberoamericana i que ha col·laborat en tota l’organització des de l’inici,
té un merescut agraïment de la mà de la Dra. Miriam Escudero qui li fa entrega d’un ram
de flors. 

La Havana, 21 al 24 de juny de 2018
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GESTIONS
CONTACTES I REUNIONS 

Acabada  la  Trobada,  «Encuentro  Música  Romántica  Hispano-Cubana  del  siglo  XIX.
Nicolás  Ruiz  Espadero»,  les  gestions  com  a  Associació  Cultural  Catalana-
Iberoamericana,  continuen,  amb  un  seguit  de  contactes  i  reunions  que  exposaré  a
continuació.

1  Eusebio  Leal,  Dr.  en  Història  i  Director  del  Museu  de  la  Ciutat  i  de  l’Oficina  de
l’Historiador, anuncia públicament a la presentació de la revista «Opus Habana núm. 52»
que les havaneres es reprendran per el Gabinet de Patrimoni Musical.
En aquesta revista hi ha un article a la pàg. 8 del breviari: «La Habanera: un género
universal»,  on  es  fa  referència  al I  Encuentro  Internacional  Conocer  la  Habanera
(2017) i a Cecilio Tieles com a fundador i director artístic.
També es fa menció dels artistes que van participar membres de la nostra associació:
Xavier Pardina, Indira Ferrer Morató, la Habana Vieja i Cecilio Tieles.
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2 La Dra. Miriam Escudero, Directora del «Gabinete de Patrimonio Musical Esteban
Salas» de la Direcció de Patrimoni Cultural  de l’Oficina de l’Historiador de la Havana,
concreta les dates i les sales per les dues properes edicions de l’Encuentro: Conocer la
Habanera, que seran:

del 13 al 16 de desembre de 2018
del 12 al 15 de desembre de 2019

També per l’Encuentro de música romántica hispano-cubana del siglo XIX y Nicolás
Ruiz Espadero, previst per l'última setmana de juny de l’any 2019.

Una informació important és que el proper «Encuentro de música romàntica del s.XIX i
Nicolás  Ruiz  Espadero»,  estarà  integrat  en  el  Taller  Internacional  sobre  Patrimoni
Històric-Documental  de la  música a Hispano-America,  organitzat  pel  «Gabinete de
Patrimonio musical» de l’ ”Oficina del historiador de la ciudad”. 

Aquest taller està subvencionat per la Comunidad Europea.

3 El mateix Alejandro Gumá, vicepresident de l’ «Instituto Cubano de la Música» (ICM)
i Director de Relacions Internacionals, es mostra molt interessat a donar continuïtat a la
realització de l’ Encuentro: Conocer la Habanera.

4  Hi ha el  recolzament també de  Jesús Gómez,  director  del  Museu Nacional  de la
Música, i un dels principals organitzadors, amb el que vam intercanviar impressions al
concert d’obertura.

5  Rolando Ortega, director del CNEArt, «Centro Nacional de Enseñanzas Artísticas»,
amb qui ens vam reunir el dia 26 de juny, proposa un possible intercanvi en l’àrea docent,
a nivell de professorat i d’alumnat. Especificant que es poden comprometre a acollir els
nostres alumnes catalans amb un cost de 10 CUC diaris que inclourien allotjament en
règim de pensió complerta. 
Va  tenir  la  deferència  de  mostrar-nos  una  escola,  al  Municipi  de  Marianao,  l’Escola
Alejandro  García  Caturla,  on  s’hi  estudia  paral·lelament  ensenyaments  ordinaris  i
musicals,  i  que  malgrat  ja  estar  en  període  de  vacances,  vàrem  poder  escoltar
interpretacions  improvisades d’alguns dels seus alumnes.

Seguidament en podreu veure unes imatges:
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6 El dia 29 de juny arem visitar el Casal Català, la societat més antiga, va ser creada al
1840 i ara compta amb 891 socis. En aquest casal anomenat Societat de Beneficència
de Naturals de Catalunya i actualment presidit per la catalana Lola Rosich, és on hi ha
el piano cedit pel nostre president honorífic Cecilio Tieles envers  a aquesta institució. La
Societat  de  Beneficència  de  Naturals  de  Catalunya  realitza  activitats  culturals  que
fomenten la tradició musical catalana, un exemple és la tarda musical d’havaneres que es
realitza un cop al mes. És aquí també, on hi trobem una biblioteca on es pot consultar
l’arxiu  musical  resultant  del  concurs  de  composició  d’havaneres  Andreu  Navarro
realitzat en el transcurs dels anys i que actualment té una periodicitat bianual. 
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7 Ens vàrem poder entrevistar també el 24 de juny amb Zenaida Romeu, directora de la
Camerata  Romeu,  a  qui  se  li  va  donar  la  nacionalitat  espanyola  per  mèrits  artístics.
Zenaida  Romeu  té  orígens  catalans  i  a  Cuba  pertany  a  una  de  les  famílies  més
destacades en l’àmbit musical. La  Camerata Romeu (1993) està integrada tan sols per
dones i es distingeix per el seu nivell de qualitat i un prestigi internacional que li atorga la
seva presència en nombrosos escenaris del món. Romeu està disposada a interpretar
música catalana amb la Camerata.   
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8  Fernando  Delgado,  que  pertany  a  la  “Sociedad  para  el  Estudio  de  la  Música
Isabelina” com ja hem mencionat abans, exposa en la jornada científica duta a terme que
hi ha relacions de correspondència entre Felip Pedrell i Serafín Ramírez, que cal explorar
per demostrar i corroborar encara més la importància de les relacions Catalunya/Cuba.
També  anomena  a  diversos  compositors  catalans  en  la  presentació  del  seu  estudi
historiogràfic. 
El Dr. Delgado ens confirma encara més la presència catalana i ens obre nous camps per
explorar des de  l’Associació Cultural Catalana-Iberoamericana,  ACCI,  com a entitat
que treballa pel coneixement i reconeixement de la cultura catalana arreu.
 

9  Per iniciativa de la  Fundació Ernest Morató,  s’ha creat  una  Federació Nacional
d’havaneres. Aquesta  fundació està esperant les dates  aportades des de l’Associació
Cultural  Catalana-Iberoamericana,  ACCI,  com  a  part  integrant  de  l’organització  del
“Encuentro: Conocer la Habanera”, per a participar-hi.

L’ ACCI necessita un recolzament, com a entitat petita i sense ànim de lucre, per a donar
continuïtat al projecte i comptar amb els recursos necessaris per a les gestions que calen
com a una de les parts promotores que és de l’organització.

10   El  dia  21 de juny a la reunió mantinguda a l’ambaixada espanyola a Cuba amb
Guillermo Corral van Dam, agregat cultural, se l’hi exposa que ja es tenen les dates per
les properes edicions dels «Encuentros», que s’està promovent  l’intercanvi i la unificació
en l’estudi, que hi ha presència espanyola mitjançant els seus diferents pobles i també
que es necessita suport institucional.

Ell respon explicant que un esdeveniment a gran escala podria influir en el pressupost, per
exemple, la proposta de connectar l’any 2019 amb els 500 anys fundació de la ciutat de
La Havana. Es podria fer tal volta un Festival i  aleshores es parlaria d’altres quantitats
més grans de pressupost.

Ens posa de manifest que existeixen convocatòries de subvencions per part de:

AC/E (PICE) destinades a artistes i programadors (surten convocatòries 2 cops a 
l’any)

AECID «Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo». 

Finalment ens diu que en breu, el seu successor serà el Sr.Jorge Peral.

Vila-seca a 12 de juliol de 2018
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