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INTRODUCCIÓ
Leopoldo Querol i Rosso (1899-1985) va ser un dels pianistes més
importants de la seva generació a Espanya. Valorat en vida pel seu
gran domini tècnic, i per la seua excepcional memòria, va desenvolupar
una activa i intensa carrera professional tant pel territori estatal com a
l’estranger, estimulant i nodrint amb els seus concerts la vida musical
de l’època. Va ser el primer intèrpret espanyol en realitzar la integral
de les obres per a piano de Chopin, així com un dels primers en oferir,
en un sol recital, la integral de la Suite Iberia d’Albéniz. A més, oferí
nombroses primeres audicions a Espanya d’obres cabdals en el repertori
per a piano i orquestra del segle XX com el Concert en sol o el concert
per a la ma esquerra de Ravel (1932), el Concert nº 3 de Prokofiev
(1933), el Concert per a dos pianos de Poulenc (1935), el Concert nº 3
de Rachmaninov, i un extens llistat.
Però, la seua tasca en el terreny musical abasta molt més que la ja de
per sí dilatada activitat com a intèrpret del repertori clàssic i romàntic,
essent una figura clau en la promoció d’obres per a piano sol i per a
piano i orquestra de molts dels més importants compositors espanyols
que li foren contemporanis: Eduardo López-Chavarri, Joaquín Rodrigo,
José Muñoz Molleda, Manuel Palau, etc.
En els últims anys de la seua vida va ser valorat també com a
musicòleg, principalment pels seus estudis dedicats a la música
espanyola renaixentista, activitat aquesta que mantingué en paral.lel a
la d’intèrpret des de l’inici de la seua trajectòria.
En la seua activitat professional, no obstant, es troben fets
sorprenents i contradictoris, doncs la seua professió oficial va ser la de
catedràtic d’institut de filologia francesa, exercida en diferents instituts
d’ensenyament mitjà entre 1930 i 1967, però principalment a l’institut
Ramiro de Maeztu de Madrid.
Si tenim en compte l’ampli reconeixement de que va gaudir en vida,
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tant per part dels professionals de la música com de les institucions estatals,
resulta molt sorprenent l’oblit en que va caure pocs anys després de la
seua mort, sense fills i molt poques persones interessades en mantenir el
seu record. Els nombrosos i valuosos materials que en posseia –com va
afirmar públicament en diverses ocasions1, semblen haver desaparegut
per complet i haver-se endut amb ells, el record d’un dels artistes més
importants que ha donat la història del piano al nostre país.
El motiu inicial que impulsà la realització d’aquest estudi sobre la
figura de Leopoldo Querol fou el seu origen i reconeixement a Vinaròs,
d’on és originari també l’autor del present treball.
Al marge dels motius personals, el fet de que Querol fou un
personatge clau i d’una gran rellevància en el panorama musical
espanyol entre el 1930 i la dècada de 1970, i que en l’actualitat sigui
pràcticament desconegut va ser un altre incentiu. Per altra banda, la
possibilitat d’aprendre de la seva experiència, conèixer millor el seu
repertori així com els seus plantejaments tècnics i estilístics em va
impulsar a estudiar més a fons la seva figura. Finalment, l’absència
de bibliografía a ell dedicada donava a un treball com aquest un cert
grau de novetat, interés i utilitat que penso pot justificar l’enfocament
i l’abast amb que m’he apropat a l’objecte d’estudi.
Amb aquest treball pretenem conèixer les influències que contribuiren
a construir la personalitat artística de Leopoldo Querol en els seus
aspectes més singulars, així com donar una visió general de la seua
personalitat interpretativa, tant en l’aspecte del repertori com en la
tècnica, i les característiques principals de les seues interpretacions.
així mateix també volem desvetllar la importància de la seua tasca
dintre del panorama musical espanyol d’entre els anys 1930-70, que ha
quedat oblidada, en els tres àmbits d’activitat principal del músic, és a
dir: la dimensió concertística, la promoció de les obres dels compositors
contemporanis que dugué a terme com a intèrpret, la difusió de la
música espanyola des dels seus càrrecs de responsabilitat i la relació
amb les institucions i altres intel.lectuals de l’època.
Actualment no hi ha cap monografia publicada dedicada íntegrament
a Leopoldo Querol, ni a la seua vida ni a cap aspecte dels seus estudis o
la seua trajectòria professional. I, de fet, cap dels documents que parla
sobre ell -principalment articles en enciclopèdies i breus referències
en obres d’autors particulars dedicades a estudiar el sistema musical

1
Crítiques a quasi la totalitat dels seus concerts, partitures amb anotacions escrites pel mateix Ravel,
cartes amb aquest i altres compositors francesos, etc.
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espanyol durant els anys 1940-19802 - arriba tan sols a les vint pàgines.
Pel contrari hi ha una quantitat molt elevada d’articles i crítiques de
l’època publicades en premsa d’àmbit local, nacional i alguna estrangera
que valoren i es refereixen a la seua activitat concertística.
Per tant, la base documental per al present treball està formada,
bàsicament per fonts primàries: cartes escrites per Querol –
principalment a Eduardo López-Chavarri-, programes de mà i cartells
d’anunciació d’alguns dels seus concerts a Espanya i l’estranger, crítiques
a les seues actuacions publicades en els diaris ABC, La Vanguardia,
Las Provincias, Semanari Vinaròs, etc, i els dos CDs publicats sota
el títol “Les rarisimes de Leopoldo Querol”, en els que es troben els
enregistraments d’Iberia d’Albéniz i Goyescas de Granados que realitzà
el pianista als anys 1954 i 1953. Les fonts secundàries utilitzades han
estat llibres dedicats a l’exposició crítica del panorama musical espanyol
durant la primera meitat del segle XX, així com articles enciclopèdics
sobre Leopoldo Querol.
En el decurs de la recerca d’aquestes fonts, hem hagut d’acudir a
les següents institucions: Biblioteca Valenciana, Biblioteca Nacional de
Catalunya, Biblioteca de la Universitat Jaume I de Castelló, Ateneo
de Madrid, Real Conservatori de Música de Madrid, Radio Nacional de
España, Societat filharmònica de València. Igualment, cal fer especial
menció en la búsqueda inicial d’informació i bibliografia a l’arxiu privat de
la col.lecció d’Agustín Delgado Agramunt, advocat i bibliòfil vinarosenc,
el qual desinteressadament el va posar a la nostra disposició. Es tracta
bàsicament de fonts primàries: algunes cartes escrites per Querol,
programes i cartells de concerts, discs, etc3, i algunes fonts secundàries
com llibres, i sobretot fotocòpies d’artícles breus d’enciclopèdies.
Sumada a aquestes fonts, va ser un punt de partida fonamental per a
la recerca de fonts complementàries d’informació la secció dedicada a
Leopoldo Querol d’un dels llibres escrits pel mateix Agustín Delgado4.
Un segon aspecte a considerar pel que fa a la recerca i selecció de
fonts són les entrevistes realitzades a persones que, d’una manera o
d’una altra, tenien un coneixement especial d’algun aspecte concret
de la figura de Leopoldo Querol. En un primer moment, aquestes
entrevistes tingueren com a objectiu el trobar informació general sobre
2
Al marge de les fonts a què acabem de referir-nos, existeix una tesi doctoral, dedicada íntegrament a
la figura de Leopoldo Querol, acabada en 2010, realitzada a la Universitat Jaume I de Castelló, però que no està
publicada i a la qual no hem tingut accès.
3
Aquestes constitueixen una part dels documents que van quedar en la casa de Benicàssim de Querol
després de la seua mort i que Agustín Delgado va adquirir.
4

Delgado Agramunt, A. Vinaròs: sus hombres, sus nombres. Ed. Antinea. 1996. Vinaròs.
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la vida de Querol, no solament com a músic. I seguint amb el procés
d’elaboració del treball, a mesura que anava perfilant els eixos temàtics
de l’estudi, l’objectiu de les entrevistes es va encaminar a l’obtenció
d’informació relativa a la vessant musical.
Degut a la gran dimensitat i varietat de les vessants professionals
que va mantenir actives Querol, així com a l’orientació que pretenem
donar al treball, ens ocuparem només d’estudiar, d’una banda el
seu aprenentatge, desenvolupament i personalitat en el camp de la
interpretació pianística, i d’una altra la tasca que com a difusor de la
música del seu temps dugué a terme. Seria molt interessant, però,
ampliar i complementar el present estudi aprofundint en l’activitat en
el camp musicològic, tractada aquí molt breument, la qual queda per a
futures investigacions.
El nostre estudi està articulat entorn a tres punts, distribuits en
dos capítols que es centren en les facetes de Querol com a intèrpret i
promotor cultural. Segons el nostre criteri, són els tres elements bàsics
que ens permeten comprendre i ubicar millor la figura de Leopoldo
Querol dintre el panorama musical espanyol de la primera meitat del
segle XX. Aquests són: la formació i influències que rebé durant l’etapa
d’estudiant, la tasca que com a promotor musical dugué a terme a
Espanya durant els anys de la dècada de 1930 i el franquisme, ambdós
desenvolupats en el primer capítol, i la seua personalitat interpretativa
com a pianista, estudiada a partir de l’anàlisi de les seues gravacions
disponibles i de programes i crítiques d’alguns dels seus concerts. Per
raons d’espai, hem dedicat el segon capítol exclusivament a aquesta
darrera part.
Per últim, hem inclòs un apèndix amb el llistat d’obres per a piano i
orquestra estrenades o oferides en primera audició per Leopoldo Querol,
el programa de la integral d’obres per a piano sol de Chopin realitzada
a l’Ateneo de Madrid al mes d’abril de 1947, tot el qual considerem que
pot servir d’il.lustració complementària i curiosa. Per finalitzar, hem
considerat adequat afegir també les partitures del Preludi en si bemoll
major i de la Dansa valenciana, les úniques peces escrites per Querol.
Cal dir que el present text és una adaptació pràcticament idèntica
del text del projecte de final de carrera realitzat durant el curs acadèmic
2009-2010 a l’Escola superior de música de Catalunya (ESMUC),
realitzat sota la dirección de Rafael Salinas Tello.
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CAPÍTOL 1:
L’artista i el seu context: procés de formació de la personalitat
artística de Leopoldo Querol i anàlisi de la seua activitat professional.
En aquest primer capítol tractarem, en primer lloc, sobre les
influències que rebé Querol, i analitzarem les fonts que van repercutir
decisivament en l’adquisició dels seus valors artístics, definint així la
seua personalitat artística; també parlarem de l’activitat concertística
que dugué a terme, com a solista i amb orquestres, així com d’algunes
relacions que mantingué amb altres intèrprets, compositors i directors
d’orquestra de relleu. Per últim ens referirem a la tasca realitzada
com a difusor i promotor de la música del seu temps, on intentarem
donar una visió global d’aquesta vessant de la seua professió a través
de l’activitat concertística, o dels càrrecs de responsabilitat que
desempenyà en diferents institucions d’àmbit nacional.

Leopoldo Querol Roso5
5
Fotografia extreta de l´article: Albiol Vidal, S. Leopoldo Querol, en el recuerdo. Semanari Vinaròs.
31-8-1985. Pág.3
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A) INFLUÈNCIES.
1. La familia i Vinaròs.
Encara que el període de temps en que Querol visqué a Vinaròs
fou breu, creiem necessari parlar-hi, per constituir aquest la iniciació
i el primer apropament a la música dins un marc de convivència en
l’ambient musical i pianístic local.
La infantesa de Querol a Vinaròs estigué marcada per un context
familiar musicalment decisiu, que el va influir i enriquir en paral·lel a
l’ambient musical local amb el que va conviure. Entre els membres de
la seua família Luis Rosso Bover (1936-1911), l’avi matern, i Noema
Rosso Molés (1866-1966), la mare del pianista, foren dos personatges
clau que determinaren, com el pianista va admetre en nombroses
entrevistes, la seua iniciació musical i pianística i, a més, la convivència
infantil amb l’art que acabaria sent el seu.
Luís Rosso va ser un dels músics locals més actius i un dels més
importants promotors musicals a Vinaròs en l’últim quart del segle XIX
i la primera dècada del XX6. La seua activitat musical es desenvolupà
sobretot en la direcció de cors, però també en la composició de música
coral i religiosa,així com d’habaneres corals i alguns himnes populars.
A més, segons Querol va explicar en una entrevista dels anys 19607, a
la mort de Luis Rosso es trobaven a sa casa tres pianos, 2 violes i 2
violoncels, bustos de músics, fotos, dibuixos i partitures autògrafes.
A Luís Rosso es deu l’edificació del Teatre Ateneo de Vinaròs, el
més important centre cultural de la ciutat des de l’inauguració el 16 de
febrer de 1911 fins a la Guerra Civil. En aquest període mantingué una
intensa activitat: es representaven òperes italianes, sarsueles, obres de
teatre per companyies d’aficionats i estudiants, es feien conferències,
concerts, així com també s’oferien sessions cinematogràfiques. Després
de la guerra canvia el nom de Teatre Ateneo pel de Ateneo Cinema, i
començarà una etapa en la que la principal activitat serà la projecció
de pel·lícules, encara que també es representaran obres de teatre per
companyies amateurs i molt esporàdicament, s’utilitzarà com a sala de
concerts de música clàssica. Aquesta situació es mantingué fins a la
seua desaparició als anys 1980.
Desgraciadament el promotor del Teatre, que hagués pogut conviure
amb l’època de la seua esplendor cultural, morì el mateix dia de
l’inauguració, quan es representà “Lucia de Lammermoor” de Bellini.
6

Delgado Agramunt, A. Vinaròs: sus hombres, sus nombres. Ed. Antinea Vinaròs. 1996. pàg. 340-341.

7

Tio, H, Con Leopoldo Querol. Semanari Vinaròs. 5-5-1962. Col·lecció d’Agustín Delgado Agramunt.
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Amb la seua mort, siga dit de passada, Noema Rosso passà a ser la
nova propietària del teatre.
Aquesta activitat promocional duta a terme per Luís Rosso pot
considerar-se, amb tota probabilitat, com un dels motius principals
que influí posteriorment en la activitat de Querol com a difusor de la
música contemporània.
A banda de l’ambient musical propici, l’avi també influí, en gran
mesura en els estudis del pianista. Així, quan al 1905 la família Querol
Rosso es trasllada, per motius professionals del pare, a València, el petit
Leopoldo, que en un principi es presentava per lliure als exàmens de
piano del Conservatori de la capital, es matriculà oficialment al centre
a instàncies de Luís Rosso. Allí realitzarà els estudis de piano, solfeig,
harmonia, composició, estètica i història de la música, destacant entre
els seus professors Amanci Amoròs (1854-1925), de composició, i
sobretot, José Bellver de piano, de qui parlarem més avant, i Eduardo
López-Chavarri (1871-1970) d’estètica i història de la música, amb
qui Querol mantingué una llarga relació professional i d’amistat, a la
que , per la varietat d’aspectes que engloba, ens referirem en diverses
ocasions al llarg d’aquest treball.
Centrant-nos ara en els seus professors de piano a Vinaròs, hem de
fer referència a la seua mare que, com ell dirà en nombroses ocasions,
fou la seua primera professora de piano. En efecte: Noema Rosso havia
estudiat piano a Barcelona amb Joan Baptista Pujol i oferí nombrosos
recitals de piano. A banda d’ella, altres professors vinarosencs de
Querol foren Matías Muñoz, pianista que participava en les projeccions
de cine mut del teatre Ateneo, i Emilio Fressinier, de qui parlarem a
continuació amb una mica més de detall.
Emilio Fressinier, francés emigrat a Vinaròs a principis del segle
XX per gestionar l’empresa industrial que havia fundat el seu pare,
pertanyia a una família de la burguesia francesa il·lustrada, en què tant
ell com els seus germans tocaven algun instrument: Emile, el piano;
Auguste, el violoncel; Jeanne, el violí; i Edouard, l’oboé. Aquesta afició
per la música la mantingué a Vinaròs, convertint el seu domicili en
un autèntic focus musical. A casa de Fressinier, on tenia un piano i
un harmònium, es solien fer reunions de músics amateurs i locals
on es llegien, entre altres, reduccions a quatre mans d’òperes i de
simfonies de Haydn, Beethoven o Schubert. També Querol, que tenia
uns set o vuit anys, participava en aquestes sessions: “(...) Acudía
yo diariamente para recibir sus valiosas indicaciones, y donde aprendí
también a tocar concertadamente en memorables sesiones de piano
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y armónium con fantasías y selecciones de óperas, como la Arlesiana,
Manon, Erodiade y Werther. Aquellas audiciones se celebraban por la
noche y se extendían hasta la una o las dos de la madrugada.8“
En les classes amb Fressinier, de la mateixa època, Querol treballa
sobre els petits preludis i fugues de J. S. Bach i sonatinas de Clementi
i Dussek9, repertori que denota una intenció pedagògica de sentar les
bases sòlides d’un futur pianista. Com veurem en parlar de Bellver,
la construcció de les bases tècniques pianístiques trobarà en aquest
pedagog valencià una adient continuïtat.
Cal fer notar la immersió en l’ambient musical de la localitat en que
s’integrava Querol, ja que els aprenentatges musicals, com hem vist,
no es limitaven als ensenyaments que ell podia rebre directament de la
seua mare o d’Emilio Fressinier, sinó que estan perfectament integrats
en el sistema musical vinarosenc. Així, d’una banda, contava amb la
guia de Noema rosso i Emilio Fressinier, els quals, encara que no podem
afirmar-ho amb total seguretat, orientarien els ensenyaments oferits a
Querol segons alguna certa pretensió de professionalitat; alhora Querol
estava en contacte amb músics locals que afavorien l’apropament a una
realitat musical pròpia d’aficionats, en la qual sovint es conjugaven la
naturalitat, la intuició i els gustos per una determinada moda musical.
2. José Bellver.
José Bellver fou el professor de piano de
Leopoldo Querol, durant els anys de l’estada al
Conservatori de València i, per tant, el conductor
principal de l’evolució i de la construcció de les
bases pianístiques del vinarosenc.
L’activitat musical de Bellver es mogué
principalment en el camp de la interpretació
pianística i la docència, encara que també va
cultivar la composició de sarsueles i música de
cambra, així com la direcció d’orquestra. En
l’exercici de cadascuna d’aquestes vessants
manifesta sempre una actitud de defensa de
la música i els músics valencians, juntament
amb la voluntat d’elevar la consideració social de la música.
8
Albiol Vidal, S. La banda La Alianza y la música en Vinaroz. Ed. Associació Cultural Amics de
Vinaròs. Vinaròs, 2006. Pàgs. 17-18.
9
Fressinier Roca, J Querol... ¡Hace veinte años! (1899-1985) I. Semanari Vinaròs. 17-9-2005. pàg.
18. . Leopoldo
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Fou professor de piano en el Conservatori de València entre 19021940, quedant la seua qualitat com a pedagog clarament manifestada
en alguns dels seus alumnes: Leopoldo Querol, José Iturbi, Amparo
Lliso, Isabel Algarra o Amparo Garrigues.
A grans trets, el seu mètode pedagògic atorgava molta importància
al treball de la tècnica, però, aixó si, realitzat en paral·lel a l’estudi
d’obres de repertori.
En aquest sentit, és molt il·lustratiu el programa d’un dels anomenats
recitals pedagògics en que José Bellver inaugura la temporada 19401941 de la Societat Filharmònica de València, el qual és molt singular.
Està articulat en tres parts de les quals la primera està englobada sota
el títol “Escuela técnica de piano” i consisteix en una mostra d’alguns
dels estudis que, segons certa programació pedagògica, corresponien
a cadascun dels vuit cursos de la carrera de piano. Les altres dos parts
estan integrades per obres de repertori de Bach, Scarlatti, Mendelssohn,
Liszt,i Albéniz, entre d’altres compositors.
La importància principal del treball tècnic transmesa a Querol
queda clarament manifestada en el següent fragment d’una carta del
5 de juny de 1928 escrita per Querol i dirigida a Agustín Alamán10:
“A ver si noto cuando llegue los adelantos tuyos, que me indicarán
si has aprovechado el tiempo trabajando diariamente el mecanismo,
la técnica, siguiendo el plan que nos hemos impuesto, y además los
estudios de Cramer que te señalé sin olvidar las obras que tenemos
estudiadas y con las cuales empiezas a formar tu repertorio.11”
Amb aixó, es pot inferir que el treball que Querol realitzà amb Bellver
al Conservatori de València s’orientava en el sentit que hem apuntat al
començament, és a dir, l’adquisició i consolidació d’una sòlida base en
la tècnica pianística. Alhora, a més, Querol començaria a formar el seu
repertori, que es modificaria i desenvoluparia al llarg del temps a partir
del punt de partida dels estudis amb Bellver.
Com a pianista, les interpretacions de Bellver tenen com a
característiques generals l’ús del rubato i el joc intuitiu amb el tempo,
servint sempre a una forta expressió emocional, tot el qual correspon
perfectament a l’estètica interpretativa de les primeres dècades del
segle XX. No obstant, com veurem més endavant, és l’articulació,
10
Agustín Alamán, un dels pocs alumnes que Querol va tenir, rebé classes del pianista almenys des
de 1927 fins a 1931. La freqüència de les classes fou d’una o dos cada trimestre, segons mostren les cartes,
aprofitant les vingudes de Querol a València des de París, on residia en aquells anys amb motiu dels estudis amb
Ricard Vinyes. Aquestes cartes contenen algunes indicacions i consells sobre el repertori, el mètode d’estudi,
etc.
11

Biblioteca Valenciana. Arxiu Manuel Palau. Cartes Alamán-Querol. 5-6-1928.
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tant en els passatges més virtuosístics com en la pronunciació dels
diferents elements d’una frase, l’aspecte que trobarà un major ressó
en el pianisme de Querol.
3. Ricard Viñes i els compositors francesos.
Si les classes amb José Bellver aportaren a Querol, sobretot una
sòlida base en la tècnica pianística, les lliçons que rebé de Ricard Viñes,
en el París de la dècada de 1920, exerciren una forta influència en la
personalitat interpretativa del vinarosenc.
En síntesi, la personalitat interpretativa de Viñes pel que fà al seu
repertori, es caracteritza, en primer lloc, pel fort compromís amb
els compositors i les corrents estètiques renovadores, realitzant
una elevada quantitatt d’estrenes de les obres dels més importants
compositors francesos i espanyols de l’època
–Ravel, Debussy, Falla, Turina, etc-, en segon
lloc, per una gran varietat estilística de la
literatura pianística que freqüentava, i, per
últim, per la voluntat de definir i consolidar
la figura de l’intèrpret de piano, més enllà del
virtuosisme instrumental.
En l’època en què Leopoldo Querol arribà
a París, tots aquests trets ja han estat
ampliament desenvolupats pel que ara serà el
seu professor. I Querol arriba preparat, amb
un cert vagatge interpretatiu i concertístic,
per aprendre i entendre al mestre de Lleida.
12
Ricard Viñes
La influència de Viñes és notable, com veurem més endavant, en
la inclusió que el vinarosenc féu i faria en els seus concerts d’obres
de compositors coetanis. Correspon, a més, a aquest període a París
l’inici de la inclusió de música espanyola en els seus recitals, aspecte
del seu repertori motivat per la gran acceptació que tenia entre el
públic dels concerts oferits a la capital francesa; així li ho confesava a
Chavarri en una reveladora carta del 27 de gener de 1924 escrita des
de París, a la que més avant ens tornarem a referir: “Tengo mucho
éxito con la música española, que aquí gusta la mar.13”

12

Fotografía extreta del banc d´imatges de Google.

13
Díaz Gómez, R. i Galbis López, V. La correspondència de Eduardo López-Chavarri. Editat per la
Universitat de València. València. 1996. Vol. II, pàg. 146, 27-1-1924.
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Pel que fa a les similituts que es poden observar entre les
interpretacions de Viñes i de Querol, ambdós donen a les seues versions
un caràcter desenfadat; en els casos en que no és així les peces
manifesten un sentit poètic, relacionat amb alguna visió romàntica o
impressionista de caire literàri. Aixó sí, les seues interpretacions mai
busquen dramàtisme o trascendència. Naturalment, és el repertori
relacionat amb aspectes populars aquell en que aixó pot manifestar-se
amb major facilitat.
Un segon aspecte de les interpretacions de Querol que troba origen
en les de Viñes és que es percep sempre la voluntat de donar un sentit
musical –basat en una imatge, un sentiment, emoció, suggerència de
l’obra, el génere, l’autor, etc- als diferents elements de la partitura.
La gran implicació de Viñes dintre el panorama musical de la capital
francesa li permetia tenir una veritable capacitat de promoció dels
seus alumnes. Gràcies a aixó, com explicarem més endavant, Querol
aconseguí fer-se un lloc ràpidament en la vida musical de París tan sols
dos mesos més tard d’arribar-hi.
A banda de les classes amb Ricard Viñes i l’activitat concertística
que anava desenvolupant, a partir de 1929 Querol treballà a París
amb alguns dels més importants compositors francesos; el següent
fragment d’una carta dirigida a Chavarri el 16 d’abril de 1929, en que
Querol ho narra, no té desperdici: “Ahora me he dedicado a estudiar las
obras modernas bajo la dirección de los mismos compositores a fín de
que las versiones resulten lo más auténticas posibles. Ya lo he realizado
con Ravel ayer en casa de Mme. Sarmentó, donde le entretuve toda
la tarde, pero es porque toco de él casi toda su producción pianística:
ha quedado satisfechísimo, me dedicó todos los ejemplares y recogí
escrupulosamente sus preciosas indicaciones. Días pasados también
me oyó Pierné su estudio de Concierto Op. 13, muy difícil pero no tan
importante, como podrá suponer, desde el punto de vista musical (...)
Con Mompou también he trabajado sus Escenas de Niños y su Cançó
i Dansa tan interesantes, y es este un trabajo de asimilación de gran
provecho para la verdadera interpretación de las obras; sin olvidarse,
desde luego, de uno mismo, para que a través de todo campée la
personalidad del intérprete.14”
La intenció de Querol en aquestes classes fou, per tant, rebre
consells en el sentit de desvetllar en les interpretacions la voluntat
del compositor, donant així als elements de la partitura el sentit que
aquest havia imaginat en el moment de la concepció de la peça. Com
14

Idem. Op. Cit. Vol. II, pàg 151. 16-4-1929.
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es desprén d’aquestes paraules de Querol, el fet d’estudiar les obres
amb els seus creadors li proporciona un aprenentatge interpretatiu,
una manera de relacionar-se comprensivament amb el text de nova
creació que li seria de gran utilitat, sens dubte, per a desenvolupar
amb èxit la vessant d’estrenador i difusor de molts concerts per a piano
escrits per compositors espanyols contemporanis.
4. Influències ideològiques d´Eduardo López-Chavarri.
La manifestació més explícita i directa de la consideració en que
Querol tenia a Eduardo López-Chavarri (1871-1970), i de la forta
influència que va exercir aquest últim sobre el pianista, la trobem en la
dedicatòria que el vinarosenc rubricà en la seua Historia de la Música:
“A Eduardo López-Chavarri, artista integral i gran maestro, a quién
debo lo más puro de mi orientación musical y de quién me honro en
llamarme su discípulo. Con inextinguible y siempre renovado cariño
y admiración.15” I en direcció contrària, Chavarri li dedica a Querol
un llibre sobre Chopin: “A la conmemoración de Chopin realizada en
España por Leopoldo Querol en el centenario de la muerte del artista,
interpretando de coro en ciclos completos toda la obra del gran pianista
polaco.16”
La relació mantinguda entre Leopoldo Querol i Eduardo LópezChavarri fou molt prolongada en el temps. Cultivaren una amistat
sincera i dinàmica i una col·laboració professional amb beneficis
recíprocs, tal com es desprén del seu actiu epistolari. No obstant, ara
el que ens interessarà serà establir una conexió entre el pensament
estètic de Chavarri, derivat dels seus coneixements, estudis i interés
per la música i les manifestacions culturals populars valencianes, i el de
Querol, aplicat a la interpretació pianística i a la dedicació als estudis
sobre la música del Renaixement.
Abans de dedicar-nos a demostrar aquesta conexió, exposarem
breument, en primer lloc, alguns punts de l’amplia i intensa activitat
professional de Chavarri, i en segon lloc, l’explicació una mica més
detallada de la seua vessant musicològica, orientant l’exposició a la
conexió que més tard veurem com l’influència ideològica sobre Querol.

15
Querol, L. Historia de la música. Ed. Summa. Madrid, 1950. Reeditat per Ed. Albatros. València,
1982.(Col·lecció d’Agustín Delgado Agramunt)
16

López-Chavarri, E. Chopin. Ed. F. Domenech S. A. València, 1950.
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Eduardo López-Chavarri Marco17 posseí una personalitat artística polifacètica
que va desenvolupar en una amplia varietat de camps de la cultura. Doctorat en
dret per la Universitat de Madrid,la seua
activitat cultural i musical es mou en el
camp periodístic (com a crític musical, de
teatre, de pintura i de literatura), compositiu, musicològic, interpretatiu (com a
pianista acompanyant i director de cor i
orquestra) o fins i tot pedagògic (exercint de catedràtic d’Estètica i d’Història
de la música des de 1910 fins a la seua
jubilació al Conservatori de València). A
més, López-Chavarri va actuar com a difusor musical portant repertori
clàssic inèdit a València i Espanya, -obres de cambra de Schumann,
Dvorak, Tchaikovsky, etc- o peces de creació recent de Stravinsky o
Prokofiev a València, o oferint conferències- concert.
Entre els molts corresponsals amb qui Chavarri mantingué relacions
d’amistat i/o professionals es conten compositors, musicòlegs,
intèrprets, directors d’orquestra i de cor, pintors, escriptors, etc de
rellevància en l’àmbit valencià, espanyol, europeu i de Iberoamèrica en
la primera part del segle XX, la qual cosa dóna una idea de l’amplitut
i rellevància de la personalitat de López-chavarri dintre el panorama
cultural d’aquest període.
Centrant-nos ara en l’activitat musicològica, Chavarri no escapa
a la tendència nacionalista sorgida a partir de la tasca que Felip
Pedrell (1841-1922), de qui n’era deixeble, desenvolupà en el camp
etnomusicològic, de gran influència en la generació dels músics
espanyols nascuts en les dècades de 1860-70. La influència de Pedrell
sobre Chavarri queda manifestada a l’epistolari entre els dos músics,
tal com es comenta en l’apartat dedicat a la biografia de Chavarri en
el llibre on es publica la seua correspondència: “De todos modos, hay
que citar (...) y, sobretodo, la amistad y las orientaciones recibidas de
Felipe Pedrell, que marcó fuertemente su impulso nacionalista. (...)
Pedrell aconsejó a Chavarri en aspectos musicales más generales y
comentó con él temas de la historia de la música valenciana, como
los relativos a Luis de Milán o al Misterio de elche.18” Així, en la seua
17

Fotografía extreta del llibre Díaz Gómez, R. i Galbis López, V. Op. Cit. Vol. I.

18

Díaz Gómez, R. I Galbis López, V. Op. Cit. Vol. I, pàg. 16.
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vessant musicològica, Chavarri es caracteritza pel fort interés en tota
mena de manifestacions culturals de tipus folklòric i popular, sobretot
dels pobles valencians, atorgant-li una gran importància a l’element de
naturalitat i espontaneïtat de les mateixes. En aquest sentit, participa
en iniciatives de recerca etnomusicològica, colaborant, per exemple en
l’elaboració d’un cançoner de música popular de València i Catalunya.
Així mateix, un segon aspecte important en la seua activitat
musicològica, que el vincula també a Pedrell, fou el fet de ser un dels qui
participaren en la introducció a Espanya del wagnerianisme, publicant
ja al 1902 un estudi i comentari sobre la música i text de la Tetralogia,
emmarcat en el pensament i ideologia estètica del compositor alemany.
Però com millor es pot valorar la influència de Chavarri sobre Querol,
es consultant l’article De nova musice que aquest últim publicà a la
revista Pàtria19 al 1921, així com també els seus estudis musicològics
sobre el cançoner d’Uppsala i sobre els tractats de Tinctoris, els dos
punts vertebrals de l’activitat científica de Querol.
En l’article De nova musice Querol parla, en primer lloc, de la
tendència nacionalista que seguien molts dels compositors del seu
temps, que prenia com a punt de referència el pensament i l’obra de
Wagner, és a dir, un gran interés per la música popular de la terra de
cadascun d’ells, i la voluntat d’incorporar els cants populars a les seues
obres. Dintre d’aquesta tendència, segons Querol es justifica l’aparició
dels estils nacionals i personals en dos aspectes: en els cants populars
que utilitza el compositor, de caràcter divers en terres diferents, i en
la realització harmònica dels mateixos, que ha de manifestar els trets
definitius de la música popular autòctona. En segon lloc, Querol fà
referència a altres tendències compositives futuristes i ultramodernes
d’Itàlia, França i Alemanya, de les quals, encara que el públic oferia
resistència a acceptar-les, el pianista fà una valoració possitiva, en
qualitat d’intents per descubrir nous camins d’exteriorització de la
bellesa.
Aquest article resulta significatiu, no en sí mateix, doncs el contingut
no és original de Querol, apreciant-se una forta presència del pensament
de Chavarri, és significatiu, repetim, per ser la més jove manifestació
explícita de Querol per la tendència nacionalista que, com veurem més
endavant, prompte tindrà conseqüències en el camp interpretatiu i en
la seua decantació musicològica.
19
La revista Pàtria es publicà a Vinaròs entre agost de 1920 i octubre de 1921 i era dirigida per un cosí
de Leopoldo Querol, Alejo Querol Escrivano. La totalitat de les edicions d’aquesta revista, així com d’un bon
nombre d’altres revistes d’àmbit vinarosenc han estat recollides en el DVD Premsa Antiga de Vinaròs, publicat
per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs, d’on hem extret el citat article.
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Com a resum de la temàtica dels dos treballs sobre els que versà
l’activitat musicològica de Querol citarem les seues paraules:
“He querido hablaros de estas dos obras, una manuscrita y pedagógica,
la otra impresa y llena de las realizaciones musicales debidas al numen,
inspiración y técnica, de nuestros grandes polifonistas del Renacimiento:
Juan Tinctoris y Cancionero de Uppsala, han sido para mí los dos polos
de atracción hacia los cuales he dirigido mi actividad musicológica y
porque en una suerte de simbiosis están ambos relacionados con el
Duque de Calabria y por lo tanto con Valencia, País al que pertenezco
por nacimiento.20”
La primera de les dues obres a que al·ludeix, és a dir, els tractats de
Johannes Tinctoris (c. 1435-1511), músic d’origen flamenc, és un intent
de sistematitzar els coneixements musicals de l’època: la notació, les
alteracions, el valor de les figures, el tractament de la polifonia, etc. El
treball de Querol, desenvolupat durant tota la seua carrera professional
consistí en traduir el text del llatí al castellà, així com en transcriure a
la notació moderna tots els exemples musicals que contenen els nou
llibres de que consta aquesta obra de Tinctoris.
En segon lloc, el cançoner d’Uppsala és una obra impresa, també
del segle XVI, que consisteix en una recopilació de peces polifòniques
a dos, tres, quatre i cinc veus d’autors valencians, castellans, d’altres
zones peninsulars, i flamencs. Aquestes peces estan escrites en estil
popular i la seua lletra apareix tant en llatí, com en castellà o valencià
antics. L’estudi de Querol, igual que en el cas de Tinctoris, consistí
en acompanyar la versió original de la corresponent transcripció a la
notació moderna, i, en els casos necessaris, de la traducció del text. A
més, en el seu doctorat, realitza també una anàlisi dels textos poètics
utilitzats en cadascuna. Per últim, el seu treball de recerca estigué
orientat, a determinar l’autoria de la major quantitat possible de les
peces del cançoner.
Per acabar, cal dir que ambdues obres van pertànyer a la biblioteca
de la cort del duc de Calabria, situada a València, i van ser escrita, la
primera, i impresa la segona, en l’època de major esplendor de la cort
valenciana, a mitjans del segle XVI.
Com es pot veure, ambdós treballs, relacionats amb l’època
d’explendor de la cort de València, queden perfectament inscrits dintre
de la tendència nacionalista que promovia la defensa del patrimoni
cultural i la història pròpia, emmarcada, per tant, en una ideologia
propera al wagnerianisme i al pensament de López Chavarri.
20
Querol, L. Un teórico y un cancionero en nuestra polifonía renacentista. Editat per l’Ajuntament de
Vinaròs. Novembre de 1972. Vinaròs. Pàg. 28.
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B) ACTIVITAT CONCERTÍSTICA.
En aquest apartat tractarem de manera cronològica el que podem
anomenar la carrera concertística de Leopoldo Querol, tant en el camp
dels recitals de piano sol com la col·laboració amb orquestres. Cal
advertir que l’activitat concertística i el repertori de Querol no inclou
quasi cap activitat de rellevància en el camp de la música de cambra,
exceptuant la gira europea que realitzà amb Joan Manén a finals de
1924. És per aixó que en aquest estudi no farem referències a la
vessant cambrística21.
Durant els anys de la dècada de 1920 l’activitat concertística que
va desenvolupar en el camp del recital de piano sol mostra, d’una
banda, l’inici de la col·laboració amb algunes entitats musicals que es
mantindrà durant tota la trajectòria del pianista, i, paral·lelament, un
progrés qualitatiu de les seues actuacions, pel que fà a la importància
de les sales on apareix davant el públic. D’altra banda, cal dir que,
encara que la participació en concerts simfònics serà constant i de gran
trascendència a partir de 1932, fins llavors tal activitat fou molt menor,
encara que, aixó sí, incipient i de qualitat.
Els primers concerts de Querol com a solista de que tenim notícia
documentada van celebrar-se al Conservatori i a la sala Beethoven de
València22 al 1919, any en que finalitzà els seus estudis de piano, encara
que, en cap cas, contem amb l’especificació del programa interpretat.
Entre aquesta data i el seu primer viatge a París (novembre de
1923) va oferir dos recitals importants: el primer a la sala Mozart de
Barcelona, el 10 d’abril de 192123, i el segon a l’Ateneo de Madrid, al
mes de febrer de 1922, ja en el període en que Querol cursava els
estudis de filosofia i lletres a la capital.
Aquest últim concert conta ja amb crítiques en importants publicacions
d’àmbit madrileny i nacional, com els diaris El Sol, El Debate i ABC.
En el primer d’aquests tres l’autor de la crítica fou Adolfo Salazar, el
protagonista principal de la crítica cultural en general i musical en
particular d’aquesta època a Espanya; Salazar jutjà les virtuts de
21
En tots els programes de mà consultats només hem trobat un concert en format de cambra: amb el
violoncel·lista Mauricio Marechal (celebrat a València, 1926), així com referències puntuals d’un concert a
l’Ateneo de Vinaròs amb el violinista J. Ricard Matas (1917) i un altre a París, amb un violinista (1924), de qui
no hem trobat cap menció.
22
Currículum del programa de mà del concert del 18 de febrer de 1925 per a la Societat Filharmònica
de València.
23
Aquest recital tingué molta ressonància a la revista Pàtria, que dirigia Alejo Querol, cosí del pianista, en la qual trobem una crítica de Chavarri i dues cròniques: una del concert, i una altra de l’homenatge que
se li va oferir a Querol per l’èxit obtingut, el qual contà amb la presència, entre d’altres personalitats, de José
Bellver i Eduardo López-Chavarri.
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Querol amb les paraules següents: “(...) gran temperamento, sana
técnica, hermoso sonido, como volumen y calidad, y excelente sentido
dinámico. La redacción de su programa era, además, la de un artista
culto y enterado de la historia de su arte. Curiosamente personal en
Beethoven, su interpretación de ocho preludios de Debussy tuvo gran
variedad e interés, renovada en los trozos de Chopin que terminaron
su concierto. Querol, (...) mostró haber dado un paso notabilísimo en
su carrera; y aunque sus condiciones son de una bondad notoria, debe
agradecérselo no poco a los consejos de Eduardo Chavarri.24”
El fet de contar amb una crítica d’un personatge tan destacat suposava
per a qualsevol músic en general grans perspectives de promoció, i en
el cas de Querol no va ser menys la importància d’aquesta ressenya.
Seguint en ordre cronològic, la primera referència que hem pogut
trobar sobre la col·laboració amb una orquestra és la següent: “En
febrero de 1923 tocó de nuevo en Valencia (Teatro Principal) con la
colaboración de la orquesta de profesores músicos y bajo la dirección
del maestro Lasalle (...)25”.
Al mes de novembre de 1923 Querol es va traslladar a París per
motius relacionats amb el doctorat que estava realitzant sobre el
cançoner d’Uppsala, així com per fer classes amb Ricard Viñes. Sobre
aquesta època contem amb la reveladora carta que el 27 de gener de
1924 Querol va dirigir a Chavarri, en la que el pianista explica la seua
activitat a la capital cultural de l’època, només dos mesos després
d’arribar-hi:
“Yo no tengo tiempo para nada: estoy verdaderamente abrumado.
Figúrese que desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde trabajo
en la biblioteca, pues he de mandar quincenalmente el producto de 15
días a la Universidad (...). Toda la tarde me tiene trabajando el piano.
No se puede imaginar lo interesante que es estudiar con Viñes. Ahora
está de tournée. Está contentísimo de mí y me ha dado a conocer a
mucha gente. Muchas noches tengo soiré, y toco solo algunas veces,
otras acompaño a algún violinista o cantante. Cada vez voy dándome
más a conocer y tengo más trabajos, y ya sabe V. que esto da muy
buenos francos (...). Además de todo esto tengo una lección de piano
muy interesante: una muchacha que toca muy bien y que desde hace
pocos días es mí discípula: es muy inteligente y culta. Estos días estoy
estudiando una sonata muy difícil y muy mala de Armande de Dolignac
(comtesse de Chabanne), que sólo vale la pena tomarse ese trabajo
24
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en vista de los francos que van a darle a uno por tocarla: es sonata de
violín y piano: pero dificilísima.”26
Tenint en compte que Querol havia arribat a la capital francesa al mes
de novembre de 1923, aquestes paraules dirigides a Chavarri mostren
l’entusiasme i la confiança que Querol i Viñes tenien, així com la capacitat
del jove pianista per fer-se un lloc en la vida cultural parisina.
Com es pot apreciar, Ricard Viñes fou el principal promotor de
Querol a París, estimulat per la qualitat pianística que veié en ell i que
el va impulsar a presentar-lo davant els seus contactes i col·legues.
D’altra banda, en aquest fragment sorprén el fet que Querol impartís
classes a París, fet extraordinari en l’activitat del pianista, professor
esporàdic, irregular i sense continuitat, però que dóna una idea del
ràpid creixement de la seua fama i renom a la capital, inclús per ser
sol·licitat com a professor de piano:
A aixó s’afegeixen les relacions amb un bon nombre de músics
espanyols que es trobaven a París, bé per estudis o ja professionalment,
de les quals trobem abundants mencions en les cartes a Chavarri.
Entre les relacions amb aquests col·leges de professió destaquen les
mantingudes amb Amparo i José Iturbi, a casa dels què Querol acudia
amb freqüència, on solien llegir partitures a dos pianos, i Joaquín
Rodrigo, company, com els Iturbi, del conservatori de València, i de
qui el pianista vinarosenc inclogué obres en els seus recitals ja des
dels concerts de la segona meitat dels anys 1920. Sobre José Iturbi,
Querol sentia una gran admiració, manifestada també a Chavarri ja des
de la primera carta del 17 de febrer de 1922: “(…) es formidable; me
encantó oirle y verdaderamente quedé maravillado; en mi vida he oído
una cosa tan perfecta en piano (…). Es maravilloso y se llevó enseguida
de calle a todo el público. Es una artista completamente hecho que ya
no tiene más que desear”27.
Entre octubre i desembre de 1924 realitzà una gira per Alemanya,
Suècia i Suïssa amb el violinista Joan Manén, amb 62 actuacions i gran
èxit de públic, com explica Querol a Chavarri en una carta escrita des
de Berlín el 13 de novembre de 1924: “(...) se conoce que está esto
imposible después de la guerra. La suerte que tiene Alemania es que la
pasión por la música continúa lo mismo que antes: nuestros conciertos
están siempre de bote en bote.28” Aquesta gira, per la quantitat tan
elevada de concerts realitzats permet pensar que Joan Manén contava
26
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per dur-la a terme amb l’ajuda d’alguna agència de concerts, la qual
cosa, de ser certa, hauria sigut un primer contacte important de
Leopoldo Querol amb aquestes entitats.
El 18 de febrer de 1925 comença la participació en els concerts
de la Societat Filharmònica de València, intervenint com a solista
en el concert nº 5 Op. 73 de Beethoven i el Op. 54 de Schumann,
amb l’orquestra simfònica de València sota la direcció de José Manuel
Izquierdo. La col·laboració del pianista amb aquesta entitat cultural es
prolongarà durant tota la seua carrera concertística, fins al 1974, i de
la que l’entitat li donarà mostres d’agraïment per la tasca duta a terme,
aconseguint mantenir l’activitat de la societat en un moment difícil com
fou la Guerra Civil espanyola.
Cal dir que, com en el concert a que ens acabem de referir, en quasi
totes les actuacions de Querol amb orquestra és normal la interpretació
de més d’un concert per a piano, fins al punt que en un d’ells celebrat
el 12 de juliol de 1941, amb l´orquestra filharmònica de Barcelona
sota la dirección de César de Mendoza Lassalle, interpretaria quatre
obres com a solista: el concert en sol menor Op. 25 de Mendelssohn,
el concert per a la mà esquerra de Ravel, el nº 1 de Liszt i el nº 2 de
Rachmaninov29.
El 25 de juny de 1927 va debutar al Palau de la Música de Barcelona,
oferint un programa molt extens i variat que va incloure obres de
Bach, Schumann, Debussy, Ravel, Balàkirev, Albéniz, Mompou, Chopin,
etc. El Palau de la Música acullirà les interpretacions de Querol al llarg
de tota la seua carrera concertística.
En la trajectòria exposada fins ara s’observa un marcat progrés
qualitatiu pel que fà a la importància dels llocs on toca. En aquest
sentit, es pot considerar un primer punt culminant, el concert que oferí
el 31 de maig de 1928, que va significar el seu debut a la sala Pleyel
de París. Aquest concert, dedicat íntegrament a la música espanyola,
tingué un gran èxit que repercutiria possitivament en la promoció i
reconeixement del pianista en la capital francesa. Així es desprén de
la carta escrita a Chavarri el 2 de juny de 1928, en la que també
es constata l’agrat que el públic parisenc mostrava per la música
espanyola: “Querido Eduardo: éxito, éxito, éxito! Entusiasmo en el
público (...) sala llena de un escogido público, embajada y consulado
inclusive. La música española levantó ovaciones que nunca me había
imaginado.30”
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En una altra carta que el pianista va enviar a Chavarri el 16 d’abril de
1929 apareix també una al·lusió a un possible concert amb l’orquestra
Colonne a París, amb la qual continuaria colaborant durant molts anys.
En el fragment ja citat en que Querol es refereix a les indicacions rebudes
dels compositors francesos diu: “Días pasados también me oyó Pierné su
estudio de concierto Op. 13 (...): también tuve un éxito de interpretación
y es probable que pronto actúe con la orquesta Colonne.31”
A partir dels anys finals de la dècada de 1920 l’activitat concertística
de Querol s’intensifica considerablement. Encara que en cap de les
fonts consultades hem trobat cap al·lusió a l’existència d’algun agent
de concerts que li organitzés les seues gires, la vertiginosa quantitat
de les seues aparicions per diferents llocs de la geografia espanyola,
permet pensar que contés amb algun gestor d’aquest tipus. A més, en
una carta de desembre de 1931 dirigida a Chavarri apareix el següent:
“Me voy mañana a Madrid para combinar fechas con Daniel de mi
próxima turné...32” Amb tota probabilitat Querol es refereix a l’agència
“Conciertos Daniel”33, una de les més importants a nivell europeu i de
Sudamérica en aquella època34.
Arribem ja als dos concerts que més repercussions tindrien en la
carrera professional de Querol. Són els que oferí al Teatro Español de
Madrid amb l’Orquestra Filharmònica de la ciutat sota la direcció de
Bartolomé Pérez Casas. En el primer, Querol, que en aquella ocasió
debutava amb la mencionada orquestra, intervingué en Noches en los
jardines de España de Falla. En el segon, va tocar la primera audició
a Espanya del Concert en sol major de Ravel, estrenat a París només
vint dies abans per la dedicatària, Margarite Long. Aquest concert
té el valor de ser la primera obra per a piano i orquestra que va
estrenar Querol, i sobre la seua interpretació contem amb les següents
paraules de A. Salazar: “Interpretación justa, precisa, de alto estilo,
fiel la memoria y en perfecta servidumbre la técnica. No se olvidará
fácilmente el notable servicio prestado por Querol al arte de mejor
calidad, su modestia, posponiendo el mérito personal al de la obra
interpretada (...). Pero Querol ganó una buena batalla, y con ello, un
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puesto de mérito señalado que solamente así se consigue.”35.
El mateix Querol va recordar la gran repercussió que tingué aquesta
estrena en la seua carrera en una entrevista dels anys 1960: “Es preciso
un gran éxito, de amplia resonancia, para que el nombre destaque.
Yo lo tuve en mayo de 1932, en el estreno en el Teatro Español del
Concierto de Ravel. (...) Ravel me regaló el papel de orquesta, como
prueba de su agradecimiento (...)” 36.
El fet de que es confiés a Querol l’estrena d’un concert tan important,
escrit per un compositor que es trobava al cim del reconeixement dóna
idea de la confiança que tant compositors com directors d’orquestra
tenien en les qualitats interpretatives de Querol: per tant, aquesta data
es pot considerar com la de consolidació de la personalitat artística del
pianista, així com la seua consagració i reconeixement.
Per finalitzar l’exposició de l’etapa de projecció professional del
pianista en el camp de la col·laboració amb orquestres, ens referirem
al concert que oferí el dia 11 de març de 1934 com a debut en el teatre
Champs Elysées de París amb l’orquestra Pasdeloup sota la direcció
d’Enrique Fernández Arbós, en que interpretà Noches en los Jardines
de España, de Falla37. A banda de la importància del concert en sí,
aquesta actuació il·lustra la consolidació de Querol com a intèrpret en
el món concertístic de la capital francesa. En efecte, així li ho expressà
a Chavarri en una carta del 17 de març de 1934: “He tenido una crítica
magnífica que me servirá para introducirme en los conciertos de las
grandes orquestas.”38
Fins aquí arriba, doncs, el període de reconeixement de la qualitat
pianística de Leopoldo Querol a Madrid i París. A partir d’aquest moment
la participació en concerts simfònics s’estabilitza i s’intensifica. El
treball amb Bartolomé Pérez Casas i Enrique Fernández Arbós, sobretot
amb el primer, i amb les dos orquestres madrilenyes –la filharmònica
i la simfònica- que fundaren els citats directors, constituirà el punt
vertebral de les aparicions com a solista durant els anys de les dècades
de 1930 i 1940.
Aquesta situació es troba amb el parèntesi que provoca la Guerra
Civil. Durant aquests anys la Societat Filharmònica de València serà
l’únic centre que acullirà l’activitat concertística de Querol. La manca
35
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d’artistes suficients derivada de les conseqüències que va generar
el conflicte bèl·lic, va condicionar una disminució de la programació
de concerts. Així, entre 1937 i 1938, i sota aquestes circumstàncies
especials, Querol oferirà un total de tretze recitals per a la Societat
Filharmònica, alguns dels quals es celebraren amb periodicitat setmanal.
Aquesta assiduïtat ens mostra l’abast que ja tenia el seu repertori, així
com la capacitat tan extraordinària per memoritzar les obres, que va
ser alabada per públic i crítics.
En agraïment a aquesta implicació en el manteniment de l’oferta de
concerts, l’entitat li oferí un concert d’homenatge, al mes de setembre
de 1938. De no haver sigut per Querol, probablement, com en els casos
d’altres societats filharmòniques espanyoles, la de València s’hagués
vist obligada a interrompre la seua programació.
Acabada la guerra, la major part de l’activitat professional de Querol
com a intèrpret, com a catedràtic d’institut de llengua francesa, i, a
partir de 1946, com a membre del personal de Radio Nacional de
España, la desenvoluparà a Madrid, realitzant, igualment, gires pel
territori espanyol i l’estranger.
Amb l’afirmació del nou règim polític tindran lloc una sèrie de canvis
i creacions de noves institucions que afectaran en major o menor grau
a Querol. Encara que tractarem aquest tema més detingudament
més endavant, cal fer menció ara de la col·laboració de Querol amb
l’Orquestra Nacional d’Espanya a partir de la seua creació al 1940,
la qual s’extendrà fins al final de la carrera del pianista. Així mateix,
durant quasi tot el franquisme, actuarà amb moltes de les orquestres
municipals i filharmòniques de les principals capitals espanyoles:
Barcelona, València, Bilbao, Sevilla, Saragossa, etc. Si a aixó afegim
el fet de la unificació de les activitats musicals de les societats
filharmòniques espanyoles i la centralització, a partir de finals de la
dècada de 1920, de la gestió económica d’aquestes en la Junta Nacional
de Música, podrem comprendre millor que l’activitat concertística de
Querol des dels anys de la dècada de 1930 estigués molt vinculada a
les institucions i organitzacions musicals estatals.
En efecte, les fonts consultades mostren que quasi la totalitat dels
recitals d’aquests anys es celebren bé en societats filharmòniques, bé
en instituts, universitats i que en l’organització dels quals intervenia
sempre el Ministeri d’Educació Nacional, o també en sales associades
al Círculo de Bellas Artes. Igualment, a partir de 1944 i fins a mitjans
dels anys de la dècada de 1960, Querol realitzarà algunes seriès de
concerts tant en Portugal –Madeira i Azores- com en territori “espanyol”
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no peninsular -Marroc i Filipines- en totes les quals hi eren presents
importants autoritats polítiques d’Espanya i del lloc receptor.
Servisca de confirmació la següent cita: “Nuestro ilustre pianista
Leopoldo Querol saldrá el próximo jueves para realizar una importante
gira de conciertos, organizada por la Alta Comisaría de Marruecos,
que comprenderá las principales ciudades de nuestro protectorado:
Ceuta, Tetuán, Tanger, etc. En ellas actuará en recital y con la Orquesta
Sinfónica de Ceuta. A su regreso continuará sus conciertos por algunas
capitales andaluzas.”39
Aquesta relació tan marcada amb les institucions oficials espanyoles
és deguda, amb tota probabilitat, al fet de que tant el pensament
ideològic de Querol, com l’aplicació d’aquest a la seua activitat
professional està molt en consonància amb la voluntat del règim polític
de promoure i afirmar la identitat nacional.
C) TASCA DE DIFUSIÓ MUSICAL.
1. Actitut institucionalitzadora dels músics professionals.
El projecte d’Adolfo Salazar.
Durant la primera part del segle XX s’observa una actitud general
per part d’alguns músics professionals i amateurs de crear organismes
i institucions que possibilitzaren i facilitzaren la producció i transmissió
musical.
Així, es funda al 1901 la Sociedad Filarmónica de Madrid, a la que
li seguirà la creació de tota una sèrie d’institucions semblants en les
capitals de provincies espanyoles; entre els directors d’orquestra, Enrique
Fernández Arbós i Bartolomé Pérez Casas institueixen, respectivament,
la Orquesta Sinfónica de Madrid (1904) i la Orquesta Filarmónica de
Madrid (1915).
Totes aquestes empreses es situen en un context de manca i
inexistència que feia necessàries tals iniciatives. No obstant, aquests
esforços es realitzaven de manera dispersa i sense una administració
comú que garantís l’ordre econòmic i d’activitats musicals. Així, a finals
de la dècada de 1920 apareix una iniciativa d’unificació de la gestió
d’orquestres, societats filharmòniques i d’altres entitats, que es durà
a terme durant la II República, i després de la interrupció bèl·lica,
serà continuada en la postguerra. Es tracta del projecte que Adolfo
Salazar entregà a Manuel García Morente, subsecretari del Ministerio
d’Educació Nacional durant el penúltim govern de la monarquía d’Alfons
XIII. En aquest projecte, a la vista, d’una banda, de la desorganització
39
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i dispersió d’activitats culturals que es realitzaven a Espanya, sense
protecció oficial de l’estat, i d’una altra, de l’existència d’un gran
nombre d’aficionats cultivats, Salazar considera necesaria la creació
d’un organisme que unifiqués la gestió de totes aquelles entitats, fins
aleshores independents unes de les altres. Proposa la creació del que
denomina Junta Nacional de Música, en linies generals, de la manera
següent:
“En este supuesto, y convencidos de que una entidad oficial que
reuniese en su seno todos los esfuerzos dispersos, una entidad compuesta
por personalidades relevantes en la sociedad y en el arte y con firme
prestigio en todas las esferas colocadas fuera de las alternativas políticas
y puesta bajo la presidencia de una personalidad que garantizase el
interés que por esta entidad habría de sentirse en las altas esferas,
creemos que sería factible organizar de un modo práctico y sistemático
cuanto se refiriese al arte musical en España (...).
Esta entidad podría denominarse Junta Nacional de Música, tendría
a su cargo los aspectos siguientes de la vida musical en España:
a) Teatro Lírico Nacional.
b) Orquesta Nacional de Conciertos.
c) Concursos nacionales.
d) Edición Nacional de Música.”40
Aquest projecte indica, a continuació, la manera de procedir per
orientar la situació d’aquell moment cap a l’ideal proposat. Nosaltres,
però, ometrem les al·lusions als aspectes més tècnics i circumstancials,
per subratllar les intencions que motiven la iniciativa i actuacions
concretes.
Així, el desenvolupament dels quatre punts citats manifesta, de
vegades explícitament, una ideologia que pot resumir-se en els
següents punts:
1- Salvar l’activitat musical –de les formacions orquestrals i de
la programació de concerts- dels interessos personals, particulars o
privats d’empresaris.
2- Considerar les institucions regides per la Junta Nacional de
Música com a entitats oficials de cultura pública.
3- El recolzament de l’estat ha de recaure en benefici de l’art i la
cultura.
4- Promoció de les obres dels compositors espanyols a través de
les orquestres i els concursos.
40
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5- Promoció de les obres musicals de nova creació, facilitzant la
seua edició i difusió en Espanya i l’estranger.
La Junta Nacional de Música, es funda, doncs, sota aquestes línies
mestres, l’unificació oficial de les activitats musicals, i contarà durant
la República amb membres de la talla de: Falla, Turina, Esplá, Halffter,
Pérez Casas, Arbós, Conrado del Campo i Guridi41.
2. Participació en les reformes del sistema musical espanyol
durant la postguerra.
És en aquesta època, a partir de 1932, quan Leopoldo Querol inicia
la seua col·laboració amb les dues orquestres madrilenyes, la simfònica
d’Arbós i la filharmònica de Pérez Casas. Sobretot en l’activitat
concertística que desenvolupà juntament amb aquest segon, és molt
adient situar a Querol com a integrat en la voluntat de promocionar
les noves obres dels compositors espanyols. En efecte, durant els
anys de la dècada de 1930 anteriors a la guerra, Querol estrenarà
obres per a piano i orquestra de Bacarisse, Gomá, Pitaluga, Elizalde,
i Rodolfo Halffter. Aiximateix, Pérez Casas i Querol porten la música
dels compositors espanyols fora de les fronteres peninsulars, com, per
exemple, en un concert oferit a Brusel·les al mes de març de 1935, en
que s’interpretaren obres de Falla, Bacarisse, San Juan, Turina i Esplà.
Amb tot, iniciatives com aquestes es veieren frustrades, per
la violència i el desordre que originà la Guerra Civil. A banda de la
interrupció temporal, el conflicte provocà, en acabar, una situació
que obligava a organitzar de nou el sistema musical espanyol; moltes
societats filharmòniques havien abandonat la seua activitat i alguns
dels músics espanyols més rellevants s’havien exiliat.
Durant la postguerra l’estratègia de reorganització musical que
s’adopta és la de reinstituir la “Junta Nacional de Música”, amb el
mateix esperit que havia tingut durant la república. Els càrrecs de
comissaris, els més alts de la Junta, els ostenten ara el pare Nemesio
Otaño, director del Real Conservatorio de Madrid des del fí de la guerra,
José Cubiles i Joaquín Turina. En aquesta època es creen, a més, altres
organismes, alguns inspirats en les idees del projecte de Salazar, i
d’altres vinculats directament a la voluntat de reafirmació del nou
règim polític: Radio Nacional de España (1937), el Concurs Nacional
de Música (1939), dedicat a la composició, l’Orquesta Nacional de
España (1940), a més de fer-se renovacions en el professorat del Real
Conservatorio de Madrid.
41
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En totes aquestes institucions i reformes es veu implicat Leopoldo
Querol d’una o altra forma. Així, seguint un ordre cronològic dels
esdeveniments, a partir del curs 1939-1940 entra a formar part del
personal docent del Real Conservatorio de Madrid com a professor
interí de piano, càrrec que ostentarà almenys fins a 194342. Respecte
al Concurso Nacional de Música, creat al 1939, destaca la participació
de Querol com a membre del jurat de l’edició de 1943, en que l’obra
premiada fou el Concierto Heroico de Joaquín Rodrigo. Aquesta obra,
dedicada a Querol, fou estrenada pel pianista al mes d’octubre de 1943,
amb l’orquestra Nacional d’Espanya sota la direcció de Pérez Casas.
La colaboració de Querol amb l’ONE coneixerà gran part de l’evolució
d’aquesta, doncs abarca des de la seua creació fins als últims anys
de la dècada de 1960. Seguint amb la mateixa voluntat de servir
de medi per a la difusió de les obres dels nous compositors, Querol
continuarà estrenant i oferint primeres audicions com a solista, amb
Pérez Casas, i un gran nombre d’altres directors titulars i convidats:
Argenta, Frühbeck de Burgos, Joan i Ricard Lamote de Grignón, Toldrá,
Arambarri, García Asencio, Ros Marbá, José María Franco, Ernesto i
Rodolfo Halffter, Manuel Palau, entre molts d´altres43.
En Radio Nacional de España Querol desempenyà el càrrec de
Asesor Musical de la subsecretaría de Educación Popular de la Dirección
General de radiodifusión. Entre les funcions que exercia com a tal
es troba la participació en la confecció de campanyes de publicitat
radiofònica de concerts i actes culturals realitzats en diferents punts de
la geografia espanyola, entre ells, els anomenats Festivales de España.
També era el programador dels concerts simfònics i de solistes que
es retransmetien a tota Espanya i a Amèrica a través de RNE. En la
programació de concerts simfònics tenia un pes molt gran la presència
de música dels compositors espanyols de l’època: Chavarri, Arambarri,
Mompou, Muñoz Molleda, Rodrigo, R. Halffter, etc.
En una carta a Chavarri, Querol es refereix, a més, a un altre
aspecte del seu càrrec, relacionat amb la producció cinematogràfica
de l’època: “con lo cual no sólo dependen de mi todos los cargos de
la Dirección General de la Radio, como los de Rodrigo y demás, sino
42
La font consultada que proporciona la informació sobre el contracte laboral de Querol com a professor de piano al Real conservatorio de Madrid (Expedientes personales de Profesores: Leopoldo Querol, en la
biblioteca del Real Conservatorio de Música de Madrid) no informa sobre el fí de la docència del pianista. No
obstant, en el diari ABC del 12 de gener de 1943 –extret de l’hemeroteca digital del diari- apareix una entrevista
al director del centre, el pare Nemesio Otaño, en la que Querol apareix com a professor de piano en actiu al
conservatori.
43
Querol, L. Un teórico y un cancionero en nuetra Polifonía Renacentista. Editat per l´Ajuntament de
Vinaròs.Vinaròs. 1972. Pàg 83.
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los de las Direcciones Generales de Cine y Propaganda (claro es que
en lo que a música se refiere).44” Sobre aquest aspecte cal dir que un
dels compositors de música per a cinema de l’etapa franquista, José
Muñoz Molleda, de qui tornarem a parlar més endavant, contà amb
tota probabilitat amb el favor de Leopoldo Querol. No obstant, degut
a que, per causes externes a la nostra intenció, no hem pogut tenir
accés a la correspondència entre el pianista i el compositor, fruit d’una
prolongada relació professional, deixem per a futures ampliacions
sobre el tema la confirmació de tal possibilitat.
D’altra banda, Querol col·labora en la creació de l’orquestra de RNE,
participant a més en el concert del seu debut. Almenys durant l’etapa
en que el pianista pugué intervenir en la confecció dels programes de
l’orquestra, aquests contaren amb forta presència de música espanyola.
D’entre els molts exemples que ho confirmen, considerem interessant
citar un fragment d’una carta de Querol escrita a Frederic Mompou el
12 de novembre de 1948: ”Mi querido amigo: He arreglado que vengas
a actuar en Radio Nacional el domingo 5 de Febrero en la siguiente
forma. Tendrías que dirigir la Orquesta con obras tuyas (las que tengas
de orquesta) y por ello te puedo ofrecer 1000 ptas. Eso en la emisión
de las 10’30 noche, y a las 2 de la madrugada, esa misma noche,
darías un recital de piano de obras tuyas en la emisión para América.
Por esta última te ofrezco 400 ptas.”45
Com a conseqüència, les responsabilitats i capacitat de decisió que
posseïa Querol des del seu càrrec a RNE el posaven en contacte amb
els més importants compositors i directors d’orquestra de l’època. Així,
a través del seu càrrec, Querol estava en constant interacció amb uns
i altres, programant concerts per a la radio, però també servint-se de
tals contactes per gestionar alguns dels seus concerts i recitals.
3. Difusió de la música espanyola contemporània.
La regularitat amb que el pianista oferia audicions de noves partitures,
tant en els recitals com en les actuacions amb orquestra, li reporta el
reconeixement dels seus contemporanis, ja al 1941, per “ser entre
nosotros el introductor de las mejores obras de la moderna producción
(...).46” També en un article escrit per A. Fernández Cid, amb ocasió
de la mort del pianista trobem el següent: “Las nuevas generaciones
quizá desconozcan lo que su aportación supuso. No así los veteranos
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aficionados, para quienes el nombre de Leopoldo Querol se vio unido
al más noble y continuado empeño de servir la música de su tiempo y
en especial la española. Con una memoria envidiable y una facilidad
impresionante para el estudio de las obras, (...) nadie, nunca, estrenó
más obras de autores nacionales que él, y los compositores de España
de todas las filiaciones, edades y estéticas supieron siempre que la
partitura recién escrita, por difícil que fuese y nueva en el concepto,
por poco apta para el éxito de público que se pensase, tenía el valedor
seguro e incondicional.”47
Així, tant per la implicació de Querol dintre el sistema musical espanyol
entre 1930-1970 aproximadament, que el mantingué en constant
interacció amb entitats musicals, directors d’orquestra i compositors,
com per la gran capacitat i eficacia per estudiar i interpretar noves
partitures, Querol es guanyà la confiança dels compositors espanyols
de l’època.
D’entre la llarga llista de compositors de l’època que trobaren en
Querol a l’intèrpret ideal de les seues obres per a piano, destaquen
Francisco Cuesta, Rodolfo Halffter, Joaquín Rodrigo, de qui interpreta
en repetides ocasions el Preludio al gallo mañanero, Manuel Palau,
José Muñoz Molleda, i Eduardo López-Chavarri. La difusió de les obres
d’aquest últim, mestre i amic de Querol, la deixem per a més endavant,
per a dedicar-li una mica més d’atenció.
D’altra banda, en el repertori de noves partitures per a piano i
orquestra, Querol en va oferir unes trenta, entre estrenes i primeres
audicions a Espanya (veieu el llistat d’obres dedicades i/o estrenades en
l’Apèndix). D’entre les 22 obres per a piano i orquestra de compositors
espanyols estrenades pel pianista, algunes de les quals estan dedicades
a ell, és, amb gran diferència, el Concierto Hispánico de Eduardo LópezChavarri el que conta amb més execucions durant un període temporal
més ampli. La resta d’obres estrenades, de Rodrigo, Bacarisse, Palau,
Elizalde, Ricard Lamote de Grignon, etc. excepcionalment tornen a
executar-se més enllà del dia, o com a molt, de la temporada en que
s’estrenaren.
En general, podem afirmar que la promoció de les obres d’un
compositor concret que Querol va realitzar estava molt vinculada a la
relació professional o personal que mantenien l’un i l’altre. Així, aquells
compositors que mantingueren una relació més prolongada amb
Querol, contaren durant més temps amb la difusió de les seues obres
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per part del pianista; en canvi, en altres casos, la relació més breu amb
un compositor concret repercuteix en la interpretació anecdòtica de les
seues obres.
L’única excepció a aquesta norma la trobem en el cas de Francisco
Cuesta, compositor i company de Querol durant els anys d’estudi
al Conservatori de València; Cuesta morí a l’edat de 26 anys, just
quan començava la seua carrera professional. En memòria del jove
compositor, Querol interpretarà les seues obres des dels seus primers
concerts (Sala Mozart de Barcelona, 10 d’abril de 1921) fins al final de
la seua activitat (homenatge a Cuesta el 10 de juny de 1965).
La promoció de la música per a piano sol i dels concerts per a piano
de José Muñoz Molleda que dugué a terme Querol abarca el període
d’entre 1939-1970. De les obres pianístiques del compositor gadità,
Querol interpretà en dues ocasions a València, i algunes altres més en
la resta d’Espanya, l’obra Circo Suite, entre elles en el concert que oferí
el dia 12 de novembre de 1972, quan ingresà com a membre de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid
Com ja hem dit en parlar de les funcions i responsabilitats de
Leopoldo Querol a RNE, la relació mantinguda entre el pianista i Muñoz
Molleda pot ser estudiada i ampliada en un futur en que es tinga accés
a la documentació existent del compositor, propietat en l’actualitat, de
la seua familia.
A banda d’aquests compositors més rellevants en els concerts
de Querol, en gran part dels seus programes consultats apareixen
puntualment altres noms, com Joaquín Nin, Ricard Viñes, Óscar Esplà,
Luis Sánchez Fernández, Moreno Gans, Leopoldo Magenti, entre molts
més. La interpretació d’obres d’aquests altres compositors va ser
conseqüència de circumstàncies puntuals i, per aquest motiu, no tingué
continuïtat en el temps. Aquest és el cas, per exemple, de les peces de
Joaquín Nin, pianista i compositor, o de Ricard Viñes, dels qui Querol
interpretà les seues obres només durant els anys finals de la dècada
de 1920 en que tots tres van coincidir a París. Citarem, per exemple,
el programa del recital que Querol oferí a la sala Pleyel de París el 31
de maig de 1928, en el que interpreta Danza Ibérica de Nin i Crinoline
Valz de Viñes, incloses també en un concert celebrat a València el 16
de febrer del mateix any, i de les que no hem trobat més aparicions en
els seus programes.
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4. Promoció de les obres d’Eduardo López-Chavarri.
La promoció de les obres de Eduardo López-Chavarri tingué lloc
durant tota la carrera del pianista, i aquest utilitzà tots els medis que
estigueren al seu abast per difondre l’obra musical del seu antic mestre.
Ja en els concerts que Leopoldo Querol oferí en el primer viatge a
París per estudiar amb Viñes, a partir de novembre de 1923, inclou
obres de Chavarri. En efecte, en una carta del 27 de gener de 1924
trobem una al·lusió que ho confirma: “Ya he tocado aquí El viejo castillo
moro.”48 A més, fent un salt en el temps, el 9 de febrer de 1967 Querol
intervé també en el Concierto Hispánico de Chavarri, amb l’orquestra
de RTVE sota la direcció d’Enrique García Asensio, en el concert celebrat
dintre de l’acte d’homenatge al compositor, en el qual se li atorgà la
Gran Cruz de Alfonso X el sabio.
Entre aquestes dues dates, que corresponen a més, aproximadament,
amb els inicis i el final de la carrera concertística del pianista, trobem
un molt abundant nombre de programes que compten amb la presència
d’obres de Chavarri, en concerts oferits per tota la geografia espanyola
i l’estranger: Madrid, València, Vigo, Saragossa, Liria, Ceuta, Requena,
Béjar, París, Manila, Tanger, etc. A més, l’interés per donar a conèixer les
obres del compositor valencià queda molt clar en les cartes del pianista,
on li refereix les gestions que feia amb directors d’orquestra i empresaris
de concerts, algunes de les quals no tingueren l’efecte desitjat.
Querol, per fer possible aquesta difusió, inclou les obres de piano
sol en alguns dels seus recitals; promou l’estrena del Concierto
Hispánico, celebrada el 24 de novembre de 1940 a Madrid, així com la
seua interpretació en les seues gires per les societats filharmòniques
espanyoles, gràcies al contacte constant amb organitzadors i els més
importants directors d’orquestra de l’època; també, com a programador,
gestiona l’execució d’obres de Chavarri a l’institut Ramiro de Maeztu i
a Radio Nacional de España, o inclús organitza en aquestes institucions
algunes de les conferències-concert que sovint oferien Chavarri i la
seua muller Carmen Andújar.
La promoció de les obres de Chavarri no es limita només a les de
piano, com mostra, per exemple, el següent fragment d’una carta del
17 de Març de 1934 escrita des de París: “No le he olvidado: a Arbós le
indiqué que debía tocar su suite para orquesta en la temporada que va
a comenzar en Madrid, y conseguí que lo aceptase, diciéndome que le
mande V. la partitura a Madrid.”49 . Però, la majoria de les que difongué
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el pianista són, obviament, les dedicades al seu instrument. I són,
dintre de la producció pianística de Chavarri, El viejo castillo moro, per
a piano sol, i el Concierto Hispánico en sol major per a piano i orquestra
les més freqüentment interpretades.
Assaig per a la interpretació del Concierto
Hispánico a Saragossa. Dimitri Berberoff, director
de l´Orquestra

Simfònica de Saragossa. López

Chavarri i al piano Leopoldo Querol (Saragossa,
novembre de 1953). Foto Guillén50.

A banda d’aquestes, en repetides
ocasions Querol li solicità a Chavarri la
composició d’obres per als seus recitals,
com mostren les següents cites de
cartes: “Si V. tuviera alguna pequeña
obra de piano solo la tocaría también
(...)”51, que es refereix al concert de
maig de 1928 a la sala Pleyel de París, en
el que Querol interpretà de Chavarri la
Danza de Valencia; “Vaya preparándome
una buena obra de piano solo para mi
52
próxima turné en Marruecos.” ; “Su viejo castillo gustó horrores, pero
debería darme alguna otra obra de piano solo para lo sucesivo.” 53,
comentari referit als recitals oferits a Filipines al mes d’abril de 1949.
Per acabar, cal dir que, tal com es manifesta en les cartes entre
els dos músics, Querol intervingué en la proposta, feta al marqués
de Lozoya, director general del Círculo de Bellas Artes, d´atorgar-li
a Chavarri la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, una de les màximes
distincions amb que l’Estat reconeixia els mèrits professionals dels
intel·lectuals, així com el desenvolupament de la trajectòria i tasca en
el seu camp.
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CAPÍTOL 2:
L’artista i la seua música: estudi de la seua personalitat
interpretativa.
Si en el primer capítol hem analitzat les fonts que més decisivament
determinaren el perfil artístic i interpretatiu de Querol, i hem parlat
també de la seua trajectòria concertística i professional, en aquest
segon capítol ens aproparem a la seua personalitat interpretativa
servint-nos de l’anàlisi del seu repertori, de la seua tècnica i mètode
d’estudi.
A) REPERTORI.
1. Diferents modalitats de recital.
El repertori de Querol fou extraordinariament ampli i abarca des
de les obres per a teclat de Bach fins a peces estrenades pel mateix
Querol, passant per quasi tots els estils que es troben entre ambdós
punts. Aquest gran abast del seu repertori té com a conseqüència
la significativa diversitat de la confecció dels seus programes. Així,
a continuació, ens referirem als diferents models de programa de
concert, exposant també la possible gènesi d’alguns d’ells.
a) Model de programa no monogràfic.
Els primers concerts de Leopoldo Querol mostren una evolució que
tendeix a la formació d’un model estàndar de programa de concert no
monogràfic, i que sovint queda relacionada amb les influències que
hem vist en el capítol anterior, sobretot les que rebé de López-Chavarri
i Ricard Viñes.
El model que hem pogut extrapolar a partir de l’estudi d’un bon
nombre de programes de concert presenta, en linies generals, les
següents intencions, que podien correspondre o no amb les tres parts
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en les què solia dividir la majoria dels seus programes: compromís
amb la música clàssica canònica, compromís amb la música moderna,
espanyola i de nova creació, i compromís amb el públic.
El compromís amb la música clàssica canònica s’aprecia quasi
sempre en la primera part. Aquesta solia consistir o bé en dues obres,
la primera de curta o mitjana extensió i la segona de gran format, o
bé només en aquesta segona més llarga, si la seua duració ho feia
necessari. Les obres que el pianista solia incloure aquí eren preludis i
fugues de Bach, tant originals com transcripcions de Liszt o Bussoni,
i sonates sobretot de Beethoven, encara que també se’n troben de
Mozart, Haydn, Scarlatti, Paradisi, Brahms, i de vegades obres de
Schumann com el Carnaval de Viena Op. 26.
En els programes de Querol s’observa també un compromís amb la
música moderna, espanyola i de nova creació que, encara que el que
ara ens ocupa és el programa de recital per a piano sol, és igualment
important en el camp de la música per a piano i orquestra.
La presència quasi constant d’obres franceses, de Debussy i Ravel
ens parla del gust de Querol per l’exploració de les variades sonoritats
que aquests autors demanen del piano, i de l’imaginari poètic que les
seues peces requereixen.
A més, en els programes de Querol és pràcticament obligada una
secció dedicada a música espanyola que podem anomenar clàssica,
amb obres de Falla, Granados –sobretot de Goyescas-, d’Albéniz –
Navarra i diferents peces d’Iberia.
D’altra banda, les obres dels joves i nous compositors -Rodrigo,
Palau, Halffter, Esplà, Cuesta, etc- incloses en els programes queden
totalment integrades dintre l’estètica que hem volgut fer notar en parlar
de López-Chavarri, és a dir, utilitzar com a elements de partida d’una
obra aspectes folklòrics –cançons, llegendes populars, tradicions, etc.
D’aquesta manera, el producte resultant que li arribava al públic en el
moment de la interpretació era una reelaboració del que ell en essencia
ja coneixia, facilitzant-se així la comprensió i comunicació musical.
Finalment, el fet que Querol tenia molt en compte al públic en el
moment de l’elaboració dels seus programes queda més clarament
manifestat en les obres de Chopin i Liszt que interpreta, que ja en aquell
temps formaven part de les espectatives del públic dels concerts, pel
seu melodisme, poesia i virtuosisme. No obstant, podem afirmar que,
en general, cap de les obres que el pianista interpretava en concert pot
qualificar-se d’especulativa, experimental, o que dificulte la comprensió
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i la comunicació amb els oients. Així queda clar que el compromís amb
el públic era un dels valors més importants per a Querol, doncs influïa
en l’elecció de pràcticament tot el programa.
No volem donar a entendre que la personalitat de Querol es
limitava únicament a “estar en compromís” amb certs ens externs,
com un cànon d’obres, el públic o les relacions amb compositors de
la seua generació. La seua educació i les influències rebudes anaren
conformant en ell un gust musical propi que estava en harmonia amb
les intencions que els seus programes reflectien. Així ell apreciava la
música que tocava i entenia la interpretació sobretot com un procés
de comunicació amb l’espectador, personatge indispensable que
s’havia de tenir en compte en el procés.
Hem d’advertir també que la nostra intenció d’elaborar un model
de programa de concert és recollir sintèticament les regularitats
trobades en l’estudi dels programes a què hem tingut accès. Es tracta,
doncs, d’un model formal, que no pretén ser reduccionista en quant
al seu contingut, és a dir, en quant al repertori de Querol. Aquest
és molt ampli, però el model estàndar sempre es troba present als
programes, repartit amb certa flexibilitat.
Citarem com a exemple el programa del concert que oferí el 10
d’abril de 1921 a la sala Mozart de Barcelona, un dels primers recitals
del pianista. Encara que alguns trets característics del nostre model
encara no hi apareixen, considerem interessant citar-lo per mostrar
que ja en els primers programes es trobaven presents les intencions a
què ens hem referit.
I part: Suite en sol mayor de Handel.
II part: Preludio en do menor, vals en la bemoll, Barcarola, Estudio
en do menor de Chopin.
III part: Valsos nobles y sentimentals de Ravel; Minstrels, La
Cathétral engloutie, Ondine de Debussy.
IV part: Lotus Land de Ciril Scott, Escena de niños, Danza valenciana
de Fco. Cuesta, Questo fu il carro Della morte de Castelnovo Tedesco.
Bis: Homenatge a Rameau de Debussy; Polonesa de Chopin, i el
preludi en si bemoll de Querol54.
És un programa certament molt extens, elaborat seguint un criteri
cronològic, i que tè com a característiques singulars, d’una banda, la
54
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tria d’obres de curta o mitjana durada -amb l’excepció de la Suite de
Handel que forma la primera part- i, d’una altra, la inclusió de peces
més avançades en el temps, com són les que integren la tercera i
quarta part55. Però, les obres modernes que inclueix no corresponen a
tendències compositives vanguardistes de l’escola alemana. En canvi,
es caracteritzen totes per la filiació a l’estètica que en aquell temps
predominava a París.
Pel que fà a les obres de Chopin, l’ordenació està pensada per tal
que contrasten unes amb les altres. Però a més l’ordre, tenint en
compte el caràcter i l’extensió, denota la concepció unitària de tota
aquesta part, que tè com a obra central la Barcarola. I per últim, el
fet de col·locar l’estudi al final, siga el op. 10 nº 12 o el op. 25 nº 12,
manifesta també la intenció de cridar l’atenció del públic i mostrar la
seua vessant virtuosística.
Un dels exemples que més estrictament s’adequa al model és el
programa del primer concert ofert a València després de la victòria dels
nacionals a l’abril de 1939, el 26 de maig del mateix any:
I Part: Preludi i fuga en la menor de Bach-Liszt; Sonata Op. 57
Appassionata de Beethoven.
II Part: Polonesa en la major Op. 40 nº 1 Militar, Berceuse Op. 57,
Scherzo Op. 39 de Chopin; Juegos de agua en la villa de este, Rapsodia
hongaresa nº 6 de Liszt.
III Part: Toccata en mi menor de M. Palau; Danza de La vida breve
de Falla; Navarra de Albéniz; El vito de M. Infante.
L’ampliació constant del seu repertori permet trobar en els programes
dels anys 1950 i 1960 obres com sonates de Mozart, Haydn, Scarlatti o
Paradissi, inclús en un programa del que no contem amb l’especificació
de les obres concretes celebrat el 26 de febrer de 1967 a Cadis, apareix
una obra de Berg.
b) Concerts monogràfics.
El primer programa monogràfic que trobem és el del concert que el
31 d’abril de 1928 oferí com a debut a la sala Pleyel de París, dedicat
a la música espanyola, i que, com hem vist en parlar de l’activitat
concertística, va tenir molta repercussió en la carrera professional del
pianista.
El programa fou:
I Part: La maja y el ruiseñor, El fandango del candil de Granados;
55
De fet, Francisco Cuesta fou un company i amic de Querol del conservatori que morí desgraciadament
a la jove edat de 26 anys, sense possibilitat de desenvolupar una prometedora carrera compositiva. Com veurem,
Querol va incloure en el seu repertori obres d’aquest compositor fins al final de la seua carrera concertística.
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Orgía de Turina; Danza del fuego, Danza del molinero i Danza de la
molinera de Falla.
II Part: Danza Ibèrica de J. NIN; Els xiquets passen de M. Palau;
Bagatela de J. Rodrigo; Danza de Valencia de E. López-Chavarri;
Crinoline-Valz de R. Viñes; Danza de la gitana de E. Halffter.
III Part: Evocación, Albaicín, Lavapiés, Triana i Navarra de Albéniz.
Aquest programa mostra perfectament el que serà una de les vessants
més singulars del repertori de Querol, es a dir, el fort compromís amb
la música dels compositors espanyols de la generació anterior a la seua
–Albéniz, Falla i Granados-, d’una banda, i de la tasca de promoció de
les obres dels creadors espanyols del seu temps.
Prenent, doncs, aquest programa com a primer antecedent, durant la
seua carrera oferirà recitals d’homenatge a Falla, dedicats integrament
a Chopin, conferències-concert temàtiques, entre les que destaca una
dedicada a Albéniz, oferida el 3 de novembre de 1942, conjuntament
amb Joaquín Turina en qualitat de conferenciant, entre d’altres.
Però entre tots els concerts temàtics destaquem especialment el
dedicat a la integral de la Suite Iberia d’Albéniz, pel caràcter meritori
que denota, les nombroses execucions que en féu al llarg de la carrera
-sobretot a París- i, a més, per ser una de les poques obres que va
enregistrar.
La primera versió integral d’Iberia per part de Leopoldo Querol va
ser al Palau de la Música de Barcelona el 20 de novembre de 1941.
No obstant, hem de tenir en compte la possibilitat, com veurem més
endavant, de que el pianista realitzara una primera gravació integral
de l’obra al 1935.
Com hem apuntat en referir-nos anteriorment a la concepció
unitària de obres curtes independents, la integral de la Suite Iberia
mostra també aquesta voluntat i cura de Querol en la confecció dels
seus programes; en aquest cas el recurs és la reorganització de les
peces. Aquí tenim el programa d’una d’aquestes interpretacions de la
Suite Iberia, en la que en aquest cas el pianista inclou també Navarra,
oferida a l’institut Ramiro de Maeztu de Madrid i que està repartida en
dues sessions, els dies 28 i 30 d’abril de 195256:
I Part: Evocación, Almería, Eritaña.
II Part: Corpus Christi en Sevilla, El Polo, Triana.
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Encara que la integral de la Suite Iberia l’oferí en molts altres llocs, hem escollit aquest programa
per ser l’únic dels disponibles que especifica l’ordre d’interpretació de les peces de l’obra.
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I Part: Jerez, Málaga, Lavapiés.
II Part: Albaicín, Rondeña, Navarra.
Cal fer notar l’omissió en aquest programa de El Puerto, la qual cosa
fà pensar que, amb tota probabilitat, l’oferí com a bis.
c) Cicles.
Encara que no estan concebuts, en principi, com a un cicle de recitals,
podem considerar com a primer apropament a aquesta modalitat
d’actuació els quatre concerts de programa no monogràfic que oferí per
a la Societat Filharmònica de València entre juliol i agost de 1938, sota
les circumstàncies especials que originava, com hem vist, la Guerra
Civil. Per raons d’espai no incloem aquí els programes; no obstant
és destacable el fet que cada concert estava separat temporalment
només per una setmana i el repertori interpretat era completament
diferent en cadascun. Aquest fet dóna testimoni de les grans capacitats
d’aprenentatge, memòria i assimilació que posseïa Querol, a les que
més endavant ens referirem.
Aquesta forma de cicle de concerts no articulats entorn a un eix
temàtic troba altres exemples com les sèries de conferències-concert
oferides per Querol en col·laboració amb importants crítics musicals de
l’època, com Antonio Fernández Cid, a l’institut Ramiro de Maeztu de
Madrid. Aquests cicles solien estar formats per una sèrie de recitals,
cadascun dels quals per separat és monogràfic, essent independents
entre sí, fets amb ànim divulgatiu i entretenidor per a un públic amb
una certa cultura musical.
Al marge d’aquestes sèries de concerts temàticament independents,
Querol oferí dos cicles temàtics principals. El primer d’ells, englobat
sota el títol “Festival de música romántica”, consistia en una sèrie de
tres concerts cadascun dels quals estava dedicat monogràficament, en
ordre diferent en cada ocasió, a Schumann, Liszt i Chopin. El va oferir
almenys en dos ocasions: al mes de juliol de 1940 a València i a l’abril
de 1967 a Madrid, encara que, per la gran distància temporal entre les
dues dates, és probable que l’interpretés en més ocasions. Aquí tenim
el programa dels tres concerts de la sèrie oferida a València:
25-6-1940, dedicat a Schumann:
I Part: Estudis simfònics Op. 13.
II Part: Fantasia en do major Op. 17.
III Part: Carnaval Op. 9.
1-7-1940, dedicat a Liszt:
I Part: San Francisco caminando sobre las olas, Sueño de amor en

45

la bemoll, estudi de concert en re bemoll, Consolació en mi major, La
Campanella.
II Part: Años de peregrinación: Suiza: Las campanas de Ginebra, A
orillas de un manantial. Italia: soneto 104 de Petrarca, Juegos de agua
en la villa de este, Venecia-Nàpols. Tarantela.
III Part: Rapsodies hongareses nº 1, 2, 9 i 6.
6-7-1940, dedicat a Chopin:
I Part: Sonata Op. 58.
II Part: integral dels 14 valsos.
III Part: Scherzo Op. 20, Balada en la b Op. 47, Mazurcas Op. 67 nº
4 i 1, Polonesa en la bemoll Op. 53.
El segon cicle important que oferí fou el dedicat a la integral de les
obres per a piano sol de Chopin, interpretat en primer lloc a l’Ateneo
de Madrid en set dies consecutius, entre el 14 i el 20 d’abril de 1947,
i posteriorment a Granada (novembre de 1947), Barcelona (gener de
1948), entre d’altres ciutats57.
En el programa d’aquesta integral, que hem inclòs en l’apèndix,
veiem com Querol no ordena les obres seguint un criteri cronològic
-com podria ser-ho, aproximadament, l’ordre segons el número de
l’Opus-, el qual podria manifestar l’evolució de l’estil compositiu de
Chopin; tampoc agrupa les obres segons el gènere, per exemple, oferint
monografies de valsos, de preludis, de poloneses, de masurques, etc.
Seguint un model de programa més variat en cadascuna de les set
actuacions, Querol inclou obres dels diferents gèneres que Chopin va
cultivar, ordenant al seu gust les peces de dintre d’un mateix opus, en
el cas de valsos, nocturns, poloneses, estudis, preludis o masurques.
L’únic cas en que no és així és el dels preludis Op. 28, en que els
interpreta en l’ordre original, que segueix el cercle de quintes alternant
les tonalitats majors amb els relatius menors corresponents.
Les crítiques a les diferents integrals que oferí mostren un cert
desacord en el judici de la interpretació de Querol. En primer lloc, la
crítica que rebé de la primera integral, celebrada a Madrid, no fou gens
favorable i en ella Rogelio Sainz de la Maza afirmava que Querol no
tenia un suficient coneixement de l’estil de Chopin per tal de transmetre
eficaçment el missatge de la seua obra:
“Querol, en quien admiramos sus poderosos recursos y brillante
técnica, no es el pianista más adecuado para transmitirnos el inefable
mensaje. La “morbidezza”, la fluidez y elegancia del “cantabile” de Chopin,
57
Les fonts consultades que es refereixen als llocs on Querol interpretà la integral Chopin no coincideixen totalment en l’enumeració de les ciutats: algunes en resten i d’altres n’afegeixen.
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ese murmurante temblor melodioso, los mil matices imperceptibles que
se combinan en los distintos elementos de su estilo, no hallan eco en
el temperamento de Querol, propicio a desenvolverse en zonas de un
pianismo bien diferente. De ahí que la prueba sea demasiado ruda para
él. Sólo en un pianista que haya hecho de Chopin un culto especial
podría justificarse un alarde semejante. Querol no puede hacer sino
defenderse con los medios técnicos a su alcance y con su memoria
extraordinaria, facultades que le permitirán dar cima a su intento que
tiene mucho de apuesta.58”
No obstant, la crítica de l’actuació realitzada a Barcelona, escrita
per Urbano Fernández Zanni, es va pronunciar en sentit contrari:
“La profunda emotividad, el arte señoril y, sobretodo, la conciencia
y seriedad interpretativa de Leopoldo Querol, siempre plenamente
identificado con el gran mago del piano, resplandecieron ayer (...). Un
Chopin vivo y palpitante, en sus poéticas visiones, fue, en fín, ofrecido
por Leopoldo Querol (...).59”
És una llàstima no comptar amb cap enregistrament de cap obra de
Chopin per poder, amb la prudència a que ens obliga la distància en
el temps i la qualitat d’aquells enregistraments, fer-nos una idea de la
versió que Querol feia de la música de Chopin. Tot i tenint en compte
que la primera integral va estar programada amb set dies consecutius
i és lògic pensar que podria haver hagut alguns desajustos, no hem
d’oblidar que l’obra de Chopin era habitual als seus programes durant
molt temps i a concerts que van obtenir molt bones crítiques.
2. Concerts amb orquestra.
A banda de les moltes estrenes d’obres per a piano i orquestra que
oferí Querol, ja referides en el primer capítol60, el pianista mantenia,
igual que en el camp del recital de piano sol, un molt ampli repertori que
incloïa obres clàssiques, romàntiques i del segle XX. Els concerts per
a piano que conten, però, amb interpretacions més freqüents són: el
Concert nº 5 Op. 73 de Beethoven, el primer de Liszt, el de Schumann,
el de Grieg, el Concert nº 1 Op. 23 de Tchaikovsky, el nº 2 Op. 18 de
Rachmaninov i el Concert en sol major de Ravel. No obstant, també
interpreta els cinc concerts de Beethoven, el Concert en re menor
de Mozart, els dos de Chopin, el Concert Op. 25 de Mendelssohn, el
Concertstück de Schumann, obres de Liszt, etc. A més, cal afegir les
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Hemeroteca Digital del Diari ABC. 28-1-1948.
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Veieu l’apèndix.
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primeres audicions a Espanya del Concert en sol major de Ravel, el
Concert nº 3 de Prokofiev, el Capriccio de Stravinsky, el Concert per a
dos pianos de Poulenc, el nº 3 en re menor de Rachmaninov, el Concert
per a la mà esquerra de Ravel, el Concert Op. 13 de Britten o el Concert
en fa major de Shostakovich.
3. Obres més interpretades del seu repertori.
Per continuar amb l’anàlisi del repertori ens centrarem ara en l’estudi
de les obres que, dins de cadascuna de les seccions del model estàndar
de programa variat, va interpretar el pianista amb major freqüència, ja
que aquestes, naturalment, són el réflex de l’essència de la personalitat
musical i artística de Querol. No en và els programes dels que podem
anomenar recitals importants, com el de la sala Pleyel de 1928, citat en
el primer capítol, el primer que realitzà a València després d’acabada
la Guerra Civil o el que interpretà el 12 de novembre de 1972, dia de
l’ingrés a la Real academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
contenen substancialment obres clau del repertori del pianista, d’acord
amb la voluntat de manifestar el que la seua personalitat té de singular.

Programa del recital ofert a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid61.
61
Querol, L. Un Teórico y un Cancionero en nuestra Polifonía Renacentista. Editat per l´Ajuntament
de Vinaròs. 1972. Pàg 75

48

A continuació passarem a exposar els elements musicals i pianístics
presents en aquestes obres més freqüentment interpretades. Per a tal
fí considerarem separadament les diferents vessants de repertori que
es troben en el model de programa de concert variat: Bach, obres de
gran format, música francesa, Chopin, Liszt, obres diverses, i música
espanyola -tant d’autors clàssics com contemporanis.
Per començar ens trobem amb les peces de Bach. Es tracta de
transcripcions d’obres del músic alemany fetes bé per Liszt o per
Bussoni, sent les més interpretades el Preludi i fuga en la menor per a
orgue BWV 543 transcrit per Liszt, i la Chacona de la Partita per a violí
sol en re menor BWV 1004, en la transcripció, molt elaborada que en
va fer Bussoni.
La primera d’aquestes dues obres manifesta molt clarament, com
en altres transcripcions Bach-Liszt o Bach-Bussoni que oferí, no amb
tanta freqüència, l’intent de translladar el volum i grandiloqüència de
l’orgue al piano. Si bé en les de Liszt l’única diferència amb l’original és
la transcripció de la part de pedals de l’orgue en octaves per a la mà
esquerra del pianista, les de Bussoni, que també utilitzen aquest recurs,
intenten imitar també els registres de l’orgue transcrivint algunes veus
superiors en octaves per a la mà dreta del pianista.
Ambdues solucions es caracteritzen, en resum, per la búsqueda
d’una sonoritat àmplia, semblant a la de l’orgue d’una catedral. A
l’utilitzar els recursos de doblar les veus amb octaves per conseguir una
major sonoritat el resultat presenta, a més, un aspecte de virtuosisme
més gran que el que ja de per sí mostren algunes d’aquestes obres en
la versió original, el qual és clarament buscat en la Chacona per a violí
sol en la transcripció de Bussoni.
Un altre aspecte que cal fer notar en les transcripcions que sol
tocar Querol és que sempre els temes de les fugues són llargs, i en
aquestes són abundants les progressions per sèries de quintes. Aquests
són dos elements que atorguen una major claredat en la realització
i el desenvolupament de la fuga corresponent, així com facilitzen la
comprensió de les mateixes per part del gran públic. En efecte, els
temes llargs originen, en general, un transcurs més lent i estructurat
dels aconteixements i procesos musicals més pausats en la dita fuga. Les
sèries i progressions per quintes són un recurs que conté implícitament
la repetició d’un motiu, a favor de la claredat estructural. .
Seguint amb l’esquema de les parts del programa, ara ens ocuparem
de les obres de gran format. Encara que en aquesta secció trobem
sonates de Chopin, Mozart, Haydn, o obres de Schumann com el
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Carnaval de Viena Op. 26, el Carnaval Op. 9 o la Fantasia Op. 17, són
majoritariament les sonates de Beethoven les que conten amb més
presència, i entre elles la sonata Op. 57 Appassionata és predominant,
situant-se l’aparició d’aquesta molt per sobre de la de qualsevol altra.
Aquesta és una obra de les tradicionals en el repertori beethovenià,
molt lligada, per tant, a la imatge del músic de Bonn. Es podrien dir
moltes coses sobre aquesta obra, però la nostra intenció ens limita a
comentar només aquelles que són essencials en ella.
Es tracta d’una obra de grans contrastos a nivell emocional, que
es tradueïxen tècnicament en grans contrastos de dinàmica, entre
els temes i les seccions: el que és apassionat ho és molt, el que és
exaltat ho és molt, el que és seré, el que és cantabile queda molt
clar. Sobretot en els moviments extrems, el virtuosisme està sempre al
servei i supeditat a l’expressió emocional.
Encara que aquests són atributs propis de la sonata appassionata de
Beethoven, com veurem en el seu moment, tals atributs troben eco en
les interpretacions de Querol, segons ens diuen les crítiques.
Continuant amb l’ordre establert, ens referirem ara al repertori de
música francesa. En aquesta vessant del repertori apareix com a obra
destacada L’ille Joyeuse de Debussy seguida de l’Alborada del gracioso
de Ravel. La resta està constituïda per obres d’ambdós compositors de
curta o mitjana durada, com Jeux d’eau, Valsos nobles i sentimentals
de Ravel, La soirée dans Grenade, Poissons d’or, Clair de lune de
Debussy, etc.
Sobre les obres de Chopin, les integrals de l’obra per a piano sol del
compositor i pianista polac són prou expressives en sí mateixes del lloc
destacat que ocupa en el repertori de Querol. Però dintre d’aquesta
vessant, al costat d’obres pelegrines, són especials les següents: les
poloneses Op. 22 i Op. 53, els scherzos Op. 31 i Op. 39, les sonates Op.
35 i Op. 58, Berceuse Op. 57 i Barcarola Op. 60. S’aprecia en aquest
llistat la preferència per les obres de mitjà i gran format. En efecte,
Querol interpretava amb menor freqüència obres curtes com estudis,
nocturns, masurques, valsos, preludis o impromptus. No obstant,
cal dir que degut a les menors dimensions d’aquestes peces, és molt
superior el seu nombre en el catàleg de Chopin en comparació al de
les obres del primer grup. Així en els seus recitals Querol solia incloure
peces curtes de Chopin, poques vegades repetides ja que disposava
d’un major ventall on escollir.
Per continuar, sobre les obres de Liszt,un dels tres recitals del cicle
“Música romántica”, celebrat el 7 de juliol de 1940 a València, integrat
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per obres de l’hongarés és molt il·lustratiu del repertori que d’ell més
solia tocar el nostre pianista:
I Part: San Francisco caminando sobre las olas, Sueño de amor en
la bemoll, estudi de concert en re bemoll, Consolació en mi major, La
Campanella.
II Part: Años de peregrinación: Suiza: Las campanas de Ginebra, A
orillas de un manantial. Italia: soneto 104 de Petrarca, Juegos de agua
en la villa de este, Venecia-Nápoles. Tarantela.
III Part: Rapsodies hongareses nº 1, 2, 9 i 6.
Com es veu, la primera i segona part estan integrades per obres de
forta inspiració literària, amb un cert tó llegendari, el títol de les quals
ja té, en sí mateix una forta càrrega de suggestió sobre l’auditori,
alternant-se peces brillants i virtuosístiques amb altres més serenes,
tranquil·les i expressives. La tercera part, sense abandonar del tot el
component fantàstic, centra l’atenció en l’aspecte més virtuosístic.
Però de totes les obres d’aquest programa, de presència prou
regular en els recitals de Querol, són les Rapsodies hongareses nº 2 i
6, i la Tarantela les més interpretades. En elles es troba tant l’element
folklòric, com la varietat i contrastos de caràcters, sempre unit a un
virtuosisme brillant.
En l’apartat d’obres diverses que no presenten una homogeneïtat
estilística, destaca la presència prou regular de Schumann, fins
al punt que en el cicle de música romàntica que Querol realitzarà
almenys en dos ocasions: l’autor Alemany tindrà dedicat un programa
monogràficament a ell, al costat d’altres dos centrats en Chopin i en
Liszt. La importància de Schumann en els recitals de programa variat
es troba en que majoritàriament, la seva presència es fà amb obres
llargues: Carnaval de Viena, Carnaval Op. 9, Fantasia Op. 17.
En segon terme, cal mencionar la certa repetida aparició del Preludi
coral i fuga de Franck. La resta d’obres incloses en aquesta secció són un
fluir de peces curtes, molt poques vegades repetides de Mendelssohn,
Schubert, Weber, compositors russos, etc.
Per últim, la secció dedicada a la música espanyola clàssica, troba
representació durant tota la carrera del músic en les obres de Falla,
Granados, Albéniz i Turina. La presència de Falla, encara que constant,
no presenta cap regularitat destacable pel que fà a les obres que
Querol inclou en aquesta secció del programa. De l’obra pianística de
Granados, La maja y el ruiseñor, El fandango del candil i El pelele són
de Goyescas les peces que més interpretà, juntament amb el Allegro
de concert. Amb l’excepció de La maja y el ruiseñor, les altres tres
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obres tenen en comú el caràcter folklòric combinat amb elements
virtuosístics.
Però, entre els compositors clàssics espanyols, Albéniz ocupa un
lloc molt destacat. A banda dels concerts monogràfics dedicats a la
integral d’Iberia, és Navarra, de nou amb gran diferència, l’obra més
freqüentment interpretada. Preses separadament, Triana i Lavapiés
són d’Iberia les peces que conten amb més execucions.
Sobre les obres de compositors espanyols coetanis cal dir que
constitueïxen una vessant de repertori, només si es consideren en
conjunt; doncs la majoria d’elles, amb algunes excepcions, veien la
llum anecdòticament, en una o poques ocasions.
B) MÈTODE D’ESTUDI.
Parlarem aquí, en primer lloc,de la fragmentació del temps d’estudi
de Querol, extreta a partir de les dades que proporcionen algunes
entrevistes i articles de premsa dedicats al pianista, i en segon lloc,
d’alguns recursos d’experimentació i selecció d’obres, així com certs
reptes personals de Querol.
1. Estudi diari.
L’organització del temps d’estudi de Querol està molt relacionada
amb la configuració de la majoria dels seus programes de concert.
En efecte: en aquests trobem sovint la bipartició en, d’una banda, un
conjunt d’obres que Querol ja havia interpretat amb anterioritat, i,
d’una altra, altres que són estrenes, o bé simplement noves per a ell.
La següent cita d’un article de Ximenes de Sandoval és molt aclaridora:
“Para mantenerse “en forma”, Querol trabaja seis días a la semana
(el domingo descansa) sobre (...) el monumental Clave bien templado
de J. S. Bach, (...). Cada día ejecuta ocho preludios y otras tantas
fugas antes de ponerse a repasar las obras que ha de ejecutar en sus
próximos recitales o a estudiar otras nuevas.”62
Abans de fer els comentaris pertinents, hem d’advertir que no es
del tot segur generalitzar aquesta programació de l’estudi, sobretot en
la part que es refereix als preludis i fugues de Bach, dons l’article d’on
procedeix la cita data de 1972. Essent probable que Querol mateix
proporcionés la informació a l’autor, en aquells anys Querol es trobava
ja en procés de retirada, encara que la seua activitat concertística
continuaria durant uns cinc o sis anys més.
62
Ximenes de Sandoval, F. “Leopoldo Querol, académico de bellas artes.” Revista En Pie. Any XL,
nº 324- Desembre de 1972.
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Hi ha una altra al·lusió a l’estudi, que reforça aquesta i permet la
generalització d’una part de la cita anterior:
“Allí, con su piano, se encerraba horas y horas para poner en pie la
nueva página que se le confiaba o para repasar el caudaloso repertorio
tradicional (...)“63
Ambdós cites coincideixen, doncs, en la distribució de l’estudi en un
període dedicat a repassar obres i un altre a aprendre’n de noves. No
obstant, la primera matitza “repasar las obras que ha de interpretar en
sus próximos recitales”, mentre la segona permet la interpretació de
un manteniment d’obres sense necessaria orientació pràctica. Aquesta
zona de manteniment té el sentit, però, de tenir una reserva d’obres
quasi a punt per ser interpretades. Pel que fà a la secció d’aprenentatge
d’obres noves, aquesta està íntimament relacionada amb la gran
capacitat d’assimilació i memòria que poseïa el pianista, a que ens
dedicarem més endavant.
Per tant, l’estudi de Querol quedaria articulat en tres parts, segons el
nivell d’assimilació i la urgència professional del repertori: manteniment
d’obres, repàs del pròxim o pròxims recitals, i, per últim, aprenentatge
d’obres noves –s’entén orientat a propers recitals.
Aquesta organització conecta directament amb les facultats
pianístiques i musicals de Querol. En efecte: si tenim en compte la gran
intensitat de la seua activitat concertística i, per tant, la proximitat
temporal de molts dels seus recitals –que, com hem vist, sovint
varien el programa-, ha de ser necessari que Querol, en el seu estudi,
dediqués un període al manteniment d’obres del seu repertori, la qual
cosa permet que aquest siga molt ampli.
Per últim, farem una observació a la franja temporal de calentament
que apunta la primera cita, que, encara que no pot generalitzar-se, és,
aixó sí, certa en l’últim període de la carrera del pianista. Començar
l’estudi diari fent lectures d’una vuitena de preludis i fugues del
Clave ben temperat de Bach és un calentament complet que posa
en funcionament molts dels aspectes que intervenen en l’estudi i
interpretació d’una obra: lectura a vista, tècnica, polifonia, imaginació
sonora, etc. A més, la quantitat en aquest cas implica la posada en
funcionament d’una diversa varietat de facultats.
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2. Recursos d´experimentació.
Per continuar, ens referirem ara a alguns recursos d’experimentació
i selecció d’obres per mitjà dels quals Querol incloïa una obra nova
dintre del repertori que estudiava en la zona de manteniment.
L’observació i estudi d’un bon nombre de programes de concert
ens permet afirmar que quasi no hi ha cap programa que manque
d’una obra nova, absent en tots els programes anteriors. No obstant,
moltes d’aquestes noves peces les interpreta amb caràcter anecdòtic,
com és el cas, per exemple, de moltes de les escrites per compositors
coetanis. Però hi ha peces d’aquest grup de les quals la interpretació
va més enllà de l’anècdota, essent executades amb certa regularitat. I
també n’hi han que passen a formar part del repertori habitual. Aquest
és el cas, per exemple, del Scherzo nº 2 Op. 31 de Chopin, el qual no
apareix en cap dels programes de que disposem d’abans dels anys
1950 -amb l’excepció de les integrals Chopin, que no són definitives
de cap tendència-, i que endavant estarà present en quasi tots els
programes de concert del pianista.
Es pot considerar, doncs, que aquest és un recurs d’experimentació,
aprenentatge i selecció d’obres noves que passen a engrossar el
repertori més freqüent. Segurament els factors que Querol evalua en
aquest procés de selecció són: la dificultat o facilitat de l’obra en sí, les
possibilitats interpretatives que ofereix, el joc de contrast amb altres
peces del programa, i la valoració i apreciació que en fa el públic.
Per acabar, creiem interessant fer al·lussió a la prova que Querol
es va fer a sí mateix com a preparació abans de decidir-se a oferir
la integral de l’obra per a piano de Chopin en set concerts en dies
consecutius a l’Ateneo de Madrid. Aquesta prova l’explicà ell mateix en
una entrevista, de la manera següent:
“Para que quepan en siete programas todas las obras tuve que
hacerlos de tres partes cada uno, (...) entonces hice la siguiente
prueba. Después de preparar todas las obras, durante mucho tiempo,
vi que siete programas a tres partes cada uno, se totalizaban veintiuna
partes. Había que tocar la primera parte, por ejemplo hoy y repasar
todas las partes de todos los programas, entonces esa primera parte,
ya no la tenías que tocar hasta dentro de veintiún días. Si al cabo de
esos veintiún días, vas a tocar la primera parte y no te sale, es inútil,
ya no lo intentes. Yo tuve suerte y lo logré. A los veintiún días toqué
de memoria la primera parte, después de haber realizado ejecuciones
todos los días, vi que estaba en condiciones y me lancé a la aventura
de darlo en las siete sesiones previstas.”64
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Es tracta d’una prova que determina el grau de manteniment d’una
obra sense estudi. Evalua, doncs, la memorització d’una part d’un
programa en tots els aspectes que intervenen en la seua interpretació:
record del text musical, de les sensacions tècniques en relació amb la
imaginació sonora, o els criteris interpretatius.
C) CARACTERÍSTIQUES PIANÍSTIQUES I INTERPRETATIVES.
En aquest apartat intentarem donar una visió global de la personalitat
pianística i interpretativa de Querol pel que fa al fet interpretatiu en
sí mateix. L’hem dividit en dues grans parts. Una primera dedicada a
estudiar la facultat memorística de Querol vinculada a la seua capacitat
d’assimilació de les obres estudiades, i una segona en que exposarem,
relacionant-les amb les crítiques i comentaris a concerts corresponents,
diferents aspectes que caracteritzaren les seues interpretacions.
1. Memòria i assimilació.
De totes les qualitats i atributs que els crítics observaren en
Leopoldo Querol la gran capacitat memorística és la facultat que més
prolongadament i freqüent es troba valorada en els comentaris als
seus concerts.
Hi ha molts aspectes ja exposats que denoten la gran capacitat
memorística que posseïa Leopoldo Querol, en tots els sentits en que
la facultat pot intervenir en l’estudi i manteniment d’una obra: l’ampli
repertori, la integral de la Suite Iberia en un sol recital, els cicles
de concerts quasi consecutius, o la integral de les obres per a piano
sol de Chopin. A més, al llarg de la seua carrera es troben multitut
d’anècdotes que ho confirmen, com per exemple les tres següents:
el 25 d’abril de 1935, Querol estrena a Madrid el concert per a dos
pianos de Poulenc, “quien tocó también con Querol su concierto para
dos pianos, dándose el caso curioso de que el autor interpretó la parte
del segundo piano con la partitura en el atril, mientras Querol tocaba
la del primer piano, que se había aprendido de memoria en pocos días,
ante el estupor y un poco de envidia “de la buena” de Poulenc.”65;
“Recuerdo, por ejemplo, la extrañeza de Óscar Esplá, cuando a poco
de entregarle su dificilísima Sonata del sur, se la pudo escuchar, ya de
memoria, en su casa de Alicante.”66; en un dels nou concerts oferts a
Manila 67“(...) estando todo el teatro vendido, una hora y un cuarto
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antes de ensayar el concierto el director se puso malísimo y había
que dar el concierto de Rachmaninoff, el de Elizalde y Beethoven.
¿Quién dirigía? (...) Popo estaba pálido ante lo que se avecinaba (...)
se alzó y ofrecióse a dirigir y tocar, sin haberlo hecho nunca, pero con
la condición de sustituir Rachmaninoff i Elizalde, por Liszt i Grieg que
con el de Beethoven, formaron el programa. En la hora que quedó hizo
tocar los tres conciertos a los músicos por él dirigidos (...)”68
Però, per entendre més clarament la capacitat memorística de
Querol contem amb l’explicació que apareix en l’article de Sandoval a
que ja ens hem referit:
“De esta memoria musical, que creo inigualada por ningún otro
pianista, he hablado algunas veces con Querol. Con su característica
modestia, la considera como un don del cielo, naturalmente completada
con las otras facultades del alma, la inteligencia y la voluntad: es decir,
la clara percepción musical y el esfuerzo del trabajo diario. Para Querol,
el fenómeno de la memoria es doble: el del cerebro, que cuando ejecuta
una obra le permite “ver” mentalmente escrita la partitura estudiada,
y el del mecanismo de los dedos habituados a repetir los pasajes y
vencer las dificultades técnicas, que considera menos importante que
la primera.”69
En primer lloc, salta a la vista la conciència i comprensió de les seues
pròpies facultats musicals i pianístiques. Querol entén la seua memòria
com a una facultat relacionada amb la intel·ligència i la voluntat; així,
les tres facultats constitueïxen un tot, un sistema on les tres interactúen
entre sí. La intel·ligència, d’una banda, serveix de base o motle a la
simple memorització de dades –en sí mateixa incomprensiva- fent
possible i facilitzant la construcció d’una imatge sonora, i, juntament amb
l’aplicació de criteris interpretatius, contribueïx a la “clara percepción
musical” a que al·ludeix la cita. Tot el qual, en fí, s’integra en el procés
d’assimilació de l’obra. Finalment, la voluntat, que en la cita té el sentit
“d’estudi diari”, potser de perseverància, pot entendre’s també en un
sentit pràctic, és a dir, la voluntat de fer el que intel·lectualment es
decideix en el moment de la pràctica interpretativa.
En segon lloc, i com a necessari complement als comentaris fets en
el paràgraf anterior, cal fer notar la contraposició final entre la memòria
integrada en un tot juntament amb la intel·ligència i la voluntat, i, per
un altre, la memòria muscular o tècnica, que serveix, en opinió del
Querol, Manuela de Agustín Márquez.
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mateix Querol, com a medi per a realitzar la percepció musical pròpia
que es té de la partitura.
Per últim, d’entre les moltes crítiques en que apareixen subratllades
la memòria i la gran capacitat d’assimilació, considerem adient
mencionar les dues següents, ja que corresponen molt exactament a la
concepció de les facultats de Querol que acabem d’exposar i serveïxen,
doncs, de reafirmació i resum. La primera pertany a un comentari de
la intervenció de Querol en el Concert en sol major de Ravel, amb
l’orquestra simfònica de Madrid sota la direcció d’Enrique Fernández
Arbós, celebrat a València; la segona, al d’un recital ofert a Madrid el
29 d’abril de 1949:
“Si su pianismo está informado por una técnica de precisión casi
mecánica, su arte se sirve de esta técnica únicamente como medio
para la realización espiritual de la concepción sonora.”
“Utiliza con fina inteligencia los resortes variados de su técnica
asombrosa, para disponer la dinámica de las obras y dar su significación
espiritual.”70
Queda, doncs, clara l’explicació de la facilitat memorística de Querol,
explicació que es fonamenta en l´assimilació del text de la partitura.
En aquest procés intervenen la memoria en sí, la intel·ligència, i la
voluntat, tant en l’estudi diari com en el moment de la interpretació; a
més per dur a terme en la pràctica la percepció que s’ha assimilat és
necessària la memòria muscular o tècnica. Així, queden justificades les
observacions dels crítics en que qualifiquen la tècnica de Querol com
a un medi.
2. Aspectes rellevants en les seues interpretacions.
Considerada ja la capacitat memorística i d’assimilació, que, com hem
dit, és el tret més destacat pels crítics, ens centrarem, a continuació,
en l’exposició d’altres capacitats interpretatives.
Per començar, ens referirem a l’aspecte rítmic del pianista. Sobre
aquest podem citar les crítiques següents, respectivament de la primera
audició a Madrid del Concert nº 3 en re menor de Rachmaninov, i de
l’estrena del Concert per a piano de Miguel Asins Arbó:
“Una vez más admiramos en el gran pianista su vitalidad rítmica y
esa interna energía de su juego.”71
“(...) Sorprendente firmeza rítmica y seguro pulso (...)”72
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Encara que aquestes dues cites ho són de comentaris a actuacions
amb orquestra, l’element rítmic destaca també en els recitals de piano
sol. Moltes de les crítiques a les diverses interpretacions de la Suite
Iberia d’Albéniz el resalten.
En aquest cas, resulta molt útil la gravació de l’obra del compositor
de Camprodon, en la qual, entre d’altres paràmetres, tè gran relleu en
la factura global el joc amb el ritme, el pols i el tempo. Sobre aquest
últim, al marge dels canvis que indica sovint Albéniz en moltes de les
peces d’Iberia, Querol, en algunes ocasions varia perceptiblement el
tempo en seccions repetides. Així mateix, de vegades fa ús del rubato
–en llocs on no hi ha cap indicació al respecte en la partitura- com
a recurs expressiu i de fraseig, sobretot en els finals de frase, però
sempre amb una consciència constant del pols. Considerada en general,
la rítmica, com veurem en parlar d’altres elements interpretatius i
pianístics, queda integrada en la comprensió global del text de cada
peça, de manera que sorgeix com a conseqüència del criteri aplicat
globalment per a la interpretació de tota la suite: donar a cada peça el
sentit folklòric que suggereix el títol corresponent.
Aixó ens porta a parlar d’un altre aspecte molt mencionat en les
crítiques: la diferenciació estilística de cada obra respecte a les restants
del programa, i la varietat de recursos dintre de cada obra. Així ho
manifesten les dues cites següents, d’un recital celebrat a Madrid
al mes d’octubre de 1940, i d’una interpretació de la Suite Iberia a
l’octubre de 1952:
“La variedad y flexibilidad de su juego le sirve para adaptarse a la
riqueza y diversidad de las páginas insertas en su programa.”73
“Querol ambientó sus versiones a la fiel evocación de los enunciados
de las composiciones, subrayando el alcance intencional de las mismas,
desentrañando melodías y ritmos ocultos en espesuras armónicas,
riqueza y variedad de gran intérprete en sus versiones; contrastes
de tonalidades sombrías y titubeantes con horizontes de hiriente
luminosidad.” 74
Sobretot en aquesta última cita, es denota una preparació
documentada de la interpretació d’Iberia, quan es diu “ambientó sus
versiones” o “gran intérprete en sus versiones”. En efecte, en multitud
d’ocasions es valora en Querol la seua preparació i erudició musicològica
que, si bé es centra en estudis de la música medieval i renaixentista,
sens dubte, influí en la seua vessant interpretativa. Ja s’entreveïa
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aquesta preocupació quan ens referíem a les conferències concert que
oferí durant la seua carrera, sobre les figures d’Albéniz, Falla, Chopin,
o l´evolució del gènere de la sonata per a piano, entre d’altres.
Però, a més de la informació contextual, Querol mostrava un
marcat detallisme en les seues interpretacions, aspecte indispensable
per comprendre el text de la partitura i donar a la interpretació la
varietat i diversitat ja apuntada. Entre d’altres, contem amb el següent
comentari al respecte:
“Liszt, Chopin y Albéniz (...) encontraron en él el soñado intérprete,
capaz de valorar hasta el último detalle escondido en el más insignificante
rincón de la partitura.”75
Un altre aspecte que hem de mencionar és el virtuosisme, com hem
vist en parlar del repertori, present quasi sempre en algunes de les
obres dels seus programes. Cal dir, per començar, que en totes les
crítiques consultades, les referències als aspectes virtuosístics resalten
sempre la relació entre aquests i l’adequació estilística, la interpretació
de l’obra. És a dir, Querol, en les seues interpretacions donava
sempre un sentit estilístic, comprés contextualment, als elements
virtuosístics de la partitura. Són les més representatives les següents,
respectivament, d’un recital del mes de maig de 1934, d’un altre del 6
de desembre de 1939, i de l’estrena del Concierto heroico de Rodrigo
al mes d’octubre de 1943, amb l’Orquestra Nacional d’Espanya sota la
direcció de Bartolomé Pérez Casas:
“En Querol hay honradez más que efectismo, elocuencia más
que alardes de virtuoso, y esa seriedad es lo que más caracteriza su
personalidad (...).76“
“Un vigoroso y trascendental virtuosismo sirve en él a una aguda
penetración del estilo, conseguida por vía intelectual.”77
“Querol venció con sorprendente facilidad las dificultades técnicas
acumuladas en esta obra y dio paso al lirismo apasionado y al temple
heroico en el que se desenvuelve.”78
Per últim, citarem l’extracte d’una crítica a un recital oferit al mes de
gener de 1943, per trobar-se en ell reunides les restants característiques
interpretatives generals, subratllades en molts altres comentaris:
“Entre las cualidades predominantes en el arte del gran pianista
valenciano, la claridad y limpieza de su ejecución son, tal vez, las
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que caracterizan mejor su talento. Todas las demás, la coloración,
el sentimiento, el dominio de la materia sonora, etc, que avaloran el
verdadero intérprete y que constituyen otros tantos registros, son
en el caso de Querol, valores no ya supuestos, sino perfectamente
acreditados a lo largo de su carrera de triunfos.” 79
Es destaca, en aquest cas, la claredat de l’execució, considerada
com el valor pianístic principal en Querol. De les altres qualitats, “la
coloración” queda inscrita dintre dels recursos que donen varietat
al discurs interpretatiu de cada obra. En segon lloc, “el dominio de
la materia sonora” fà al·lusió, amb tota probabilitat, a la tècnica del
pianista, tant en l’aspecte del mecanisme, com de l’escolta musical,
però també a l’ús del pedal, o altres recursos que són incluibles sota
el significat de l’enunciat. En tercer lloc, “el sentimiento”, terme que
resulta, certament, difús, necessita ser ampliat amb les cites següents:
“Leopoldo Querol prodigó ayer, a lo largo de su concierto,
alternativamente, su potencia expresiva y su delicadeza.”80
“Querol fue el intérprete sensible, vivaz y fogoso tantas veces
admirado.”81
“Sin titubeos, siempre vehemente y apasionado (...)”82
Preses en conjunt, aquestes tres crítiques decanten l’actitud emocional
de Querol en les seues interpretacions cap a un sentimentalisme de grans
contrastos. Aixó implica, a més, una gran amplitud dinàmica entre el
fortíssimo i el pianíssimo. No obstant, hem d’advertir que no pretenem
fer una relació directa i tancada, entre els contrastos sentimentals i els
contrastos dinàmics, doncs portaria a una visió reduccionista, pobra i
equivocada dels recursos del pianista.
3. Enregistraments de Leopoldo Querol.
Els enregistraments de Leopoldo Querol que amb la Nostra
investigació hem pogut localitzar són: la integral de la Suite Iberia
i Navarra d’Isaac Albéniz (París, 1954) i Goyescas d’Enric Granados
(París, 1953),les Quatre peces espanyoles i la Fantasía Bética de
Manuel de Falla (París, 1955) publicades durant la dècada dels anys
1950 pel Segell Duckretet-Thomson, i reeditades al 2006 per Emi Music
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France83 . No obstant existeixen altres gravacions amb Querol d’altres
obres enregistrades per Radio Nacional de España en actuacions que el
pianista feu en programes radiofònics d’entre mitjans dels anys 1940
endavant.
Desconeixem si alguna de les seues actuacions en l’estranger
–sobretot a París, però també Alemanya, Bèlgica, etc- va ser
enregistrada. Fa pensar en aquesta possibilitat una referència que
trobem en el programa de festes majors de Vinaròs de 1951, any en
que Querol oferí un concert a la seua ciutat natal: “Hace unos pocos
meses, escuchando, extasiado, a través de la Radio la maravilla de una
sonata chopiniana ejecutada por nuestro meritísimo paisano Leopoldo
Querol en los estudios de una renombrada emisora extranjera (...).84”
Així mateix, en el diari ABC del 30 d’octubre de 1935 trobem el següent
comentari: “Por cierto que la estancia en Madrid de Querol obedece
también a cumplir el compromiso de impresionar en discos la Suite de
Albéniz Iberia, según plan de una casa que quiere ofrecer esa admirable
y españolísima obra interpretada por un pianista español.”85
A banda d’aquesta al·lusió, no n’hem trobat d’altra que confirme
l’existència de tal gravació, o almenys de si, finalment, no es va
realitzar. Aquestes averiguacions queden per a futures investigacions i
ampliacions sobre el tema.
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CONCLUSIONS
Al llarg d’aquest treball hem intentat donar resposta, en síntesi,
als dos interrogants següents: quins trets més característics mostra la
personalitat musical de Leopoldo Querol? I quines foren les influències
que determinaren aquest perfil artístic i interpretatiu? Per la novetat
que la recerca suposava ha sigut molt estimulant apropar-nos a la
comprensió de la personalitat de Querol, tant en la seua vessant
interpretativa i de promoció i difusió de la música del seu temps,
com en el procés de transmissió de les característiques pianístiques i
interpretatives rebudes dels seus mestres , apreses i seleccionades per
Querol en base a la seua experiència musical, les seues preferències i
els resultats que obtenia en les actuacions públiques.
El context i la qualitat de la iniciació musical durant la infantesa
de Querol van estar molt determinats per l’activitat musical de Luis
Rosso Bover, el seu avi matern, així com pel fet que la seua mare
tocava el piano. A Vinaròs Querol es va relacionar amb músics locals
i amateurs, que seguien els gustos de la moda musical de l’època, i
de qui el pianista adquirí una manera de relacionar-se amb la música
espontània i natural.
La tècnica de Querol, sovint lloada pels crítics, va ser adquirida
durant l’etapa dels estudis a València amb José Bellver, així com també
començà el pianista en aquests anys a construir la base de les seues
preferències de repertori –Chopin, música francesa, com mostren els
programes dels seus primers recitals.
L’interés i compromís de Querol pel Nacionalisme musical, orientat
decisivament per Eduardo López-Chavarri, permet justificar tant els
seus estudis musicològics, sobre temes que promouen la recuperació
del patrimoni històric valencià, com el seu compromís amb la música
espanyola.
Tant per la filiació de Querol a la ideologia nacionalista, com l’interés per
promoure la música espanyola i donar a conèixer obres de nova creació,
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l’activitat concertística i professional de Querol queda perfectament
integrada en les iniciatives generals dutes a terme pels músics
espanyols –crítics, directors d’orquestra, compositors- orientades a la
reorganització del sistema musical espanyol durant la República i la
postguerra. Querol participa en aquesta reorganització, projectada per
Adolfo Salazar i gestionada per la Junta Nacional de Música, a través
de la seua activitat concertística, en el camp del recital de piano sol
i en col.laboració amb directors d’orquestra, i dels seus càrrecs de
responsabilitat a Radio Nacional de España, com a jurat del Concurs
Nacional de Música, i mitjantçant la seua relació amb importants
autoritats del règim.
Va mantenir i incrementar durant tota la seua carrera concertística
un molt ampli repertori, tant d’obres per a piano sol com per a piano i
orquestra, gràcies a la gran capacitat memorística i d’assimilació que li
permetia estudiar ràpidament obres noves.
Oferí recitals de programa variat, monogràfic, -sobre Chopin,
Albéniz, Falla, etc- i cicles temàtics –dedicats al repertori romàntic, i a
la integral de les obres per a piano de Chopin. La confecció dels seus
programes manifesta sempre, la búsqueda del gaudi i la satisfacció del
públic, incloent peces basades o inspirades en elements populars, peces
consolidades del repertori clàssic i romàntic, i peces virtuosístiques.
Fins a tal punt és així que la presència de música espanyola en els
seus programes, és, en part, conseqüència de l’èxit que obtingué a
París amb aquesta música durant els anys d’estudi amb Ricard Viñes.
Una altra vessant important de la seua activitat com a intèrpret,
determinada per la influència de Ricard Viñes, fou l’estrena d’obres per
a piano sol i per a piano i orquestra de compositors espanyols –Chavarri,
Rodrigo, Palau, Molleda, Cuesta, R. Halffter, Esplà, Bacarisse, etc- i
les primeres audicions a Espanya d’obres concertants de compositors
francesos i russos –Ravel, Poulenc, Stravinsky, Prokofiev, Rachmaninov,
Shostakovich, etc.
Pel que fa a les seues interpretacions, les crítiques i les gravacions
consultades permeten concloure que les versions del pianista es
caracteritzaren, en general, per l’estabilitat rítmica, un virtuosisme
brillant i un gran domini tècnic, i la interpretació dels diferents elements
de la partitura basada en l’adequació estilística. No obstant, la interrelació
que moltes crítiques fan entre certs paràmetres interpretatius –el
virtuosisme i la interpretació, la dinàmica i el sentiment, etc- permeten
inferir que el pensament de Querol considerava globalment tots aquests
paràmetres.
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En alguns punts del discurs ens hem referit a certs aspectes que
podrien ampliar-se. Entre aquests, podria ser molt interessant realitzar
una recerca dels posibles enregistraments de Leopoldo Querol a que
al·ludeixen alguns articles de premsa i que no hem pogut trobar, com
la gravació de la Suite Iberia realitzada a 1935, o els enregistraments
realitzats als estudis d’emisores radiofòniques extrangeres, fonts que
ens facilitarien una apreciació més completa del Querol intèrpret.
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APÈNDIX
Incluïm aquí el llistat d’obres per a piano i orquestra estrenades o
oferides en primera audició per Leopoldo Querol86, el programa de la
integral Chopin oferida a l’Ateneo de Madrid87, així com les partitures
de les úniques peces que Querol va publicar: el Preludi en si bemoll
major i la Dansa Valenciana88.
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de l’ingrés a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Editat per l’Ajuntament de Vinaròs.
Vinaròs. 1972. pàgs. 77-79.
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Arxiu de l’Ateneo de Madrid.

88

Ambdues editades per Unión Musical Española. Madrid. 1964.
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