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WAGNERIANA CATALANA Nº 33    ANY 2010 

TEMA 5: WAGNERISME 

TÍTOL: DADES PER A LA HISTÒRIA DEL WAGNERISME A BARCELONA 

AUTOR: Jordi Mota 

 

-1874: Es crea a Barcelona la “Societat Wagner”, d'efímera existència 

amb la presidència honorària del propi compositor.  

-1882: Estrena al Teatre Principal de Barcelona de “Lohengrin” el primer 

drama musical wagnerià estrenat a Barcelona.  

-1901: Es crea l’Associació Wagneriana. 

-1936: Amb motiu de l’inici de la guerra civil espanyola, se suspèn el 

cobrament de quotes als membres de l’Associació Wagneriana.  

-1942: Fins aquesta data hi ha moviments en el llibre de caixa de 

l’Associació Wagneriana en relació a la venda de llibres. 

-1951: Gran commemoració del 50 aniversari de la creació de 

l’Associació Wagneriana. Com sigui que en aquest acte el Dr. Suñé Medán, 

soci fundador de l’entitat i membre de la directiva, ofereix una conferència, és la 

data que nosaltres considerem com el tancament de l’Associació Wagneriana 

creada el 1901.  

-1969: Comencem les activitats wagnerianes oferint un cicle de quatre 

audicions amb discos d’obres poc conegudes de Wagner. 

-1970: Apareix el primer número de “Hojas Wagnerianas”. Van aparèixer 

quatre números. Es va deixar d’editar quan va aparèixer la revista “Monsalvat”.  

-1973: Apareix el primer número de la revista “Monsalvat” amb el 

subtítol: “Revista Wagneriana i d’informació musical”. Abans havia aparegut un 

número 0. Quan es va vincular aquesta revista al Liceu el novembre de 1977, 

es va veure obligada a suprimir el subtítol.  

 -1976: Apareix el primer número de la nostra “Wagneriana” amb un altre 

plantejament i uns altres editors. La idea és mantenir una publicació 

wagneriana en el moment en què “Monsalvat” va deixar de ser-ho. 

-1978: Organitzem el primer concert de Wagner cantat en català des del 

final de la guerra civil. L’organitza l’“Associació Wagneriana de Treballadors”. 

En aquell moment no volíem “usurpar” el nom de la que per a nosaltres era la 
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mítica “Associació Wagneriana” i vam pensar en l’afegitó “de Treballadors” per 

continuar amb la tradició de la “Obrera” de Pau Casals. El 1983 va ser 

legalitzada aquesta associació i el 1993 se li va canviar el nom per suggeriment 

d’algunes persones que havien estat membres de l’Associació Wagneriana de 

Joaquim Pena i que consideraven perfectament lícit que continuéssim l’obra de 

la nostra predecessora, ja que compartíem els mateixos punts de vista fins en 

els més petits detalls.  

 -1983: Se celebra el segon concert de Wagner cantat en català. Apareix 

també aquest any la publicació “Fulls Wagnerians” que comença en el número 

5 com a continuació de les ja citades “Hojas Wagnerianas”. D’aquesta 

publicació en català van aparèixer únicament tres exemplars. El setembre 

d’aquest any apareix el número 1 de “El Tilo Sagrado”, dedicat a la vida i obra 

de Sigfrid Wagner. Van ser publicats 18 números fins l’abril de 2001. I a partir 

d’aquesta data i fins març de 2005, va ser inclós com a separata dintre de la  

revista“Wagneriana” en castellà. El darrer exemplar publicat va ser el  número 

23. 

 -1991: Apareix el número 4 de la nostra revista “Wagneriana” la qual té 

periodicitat trimestral des d’aquest moment i amb les característiques actuals. 

Els tres primers números tenien un altre plantejament, però vam decidir 

mantenir el nom ja que contàvem amb una carta manuscrita de Winifred 

Wagner escrita en català, desitjant-nos el millor dels èxits.  

-1994: Apareix el primer número de la nostra revista “Wagneriana” en 

català.  

 -1995: Apareix un anuari wagnerià per donar cabuda als articles d’una 

extensió considerable que no poden ser publicats en la revista trimestral. 

Únicament es va editar aquest any, perquè posteriorment es va donar un nou 

format a la revista i s’hi van incloure més pàgines.  

 -1999: Apareix el primer número de “Regards sur Wagner” revista en 

castellà i francès realitzada en col.laboració amb el “Cercle Richard Wagner” de 

Toulouse. Es va editar una vegada l’any entre 1999 i 2005. 

 Resum de revistes (fins novembre de 2010). Entre parèntesi s’indica el 

número d’exemplars.  
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- “Hojas Wagnerianas” (4) 

- “Monsalvat” (44) 

- “Fulls Wagnerians” (3) 

-“El Tilo Sagrado” (23) 

- Anuario Wagneriano de 1995 (1) 

- “Wagneriana” en català (33) 

- “Regards sur Wagner” (7) 

- “Wagneriana” en castellà (75) 

- Extres de la “Wagneriana” en castellà (4) 

 Total:  194  revistes. 

 

I, fins avui,  aquest és el llarg caminar de l’ASSOCIACIÓ WAGNERIANA, 

una entitat catalana de profundes arrels que, comptant amb l’entusiasme i 

admiració envers Richard Wagner, tracta de mantenir i difondre l’obra del 

mestre, al marge de les modes, essent fidels al seu llegat universal. 

 

Novembre 2010 


