
La re cer ca de mú si ca cul ta ins pi ra da en l’es -

port, ens ha pro por cio nat in te res sants tro ba -

lles en els se gles XVIII, XIX, XX i fins i tot en el

XXI. A grans trets, po dem dir que els com po si -

tors s’han vist mo ti vats per fets es por tius

pun tuals o per am bients so cio-po lí tics que

afa vo rien el sen tit lú dic de l’es port, com els

que exis tien en la Vie na dels vuit-cents o en el 

Pa ris dels nou-cents.

Pie tro Me tas ta sio (1698-1782), pre coç ta lent 

poè tic, va ser un ex cel·lent i im por tant es crip -

tor ita lià, au tor d’un gran nom bre de lli brets

d’òpe ra que es de vin gue ren ce lebè rrims i que

fo ren har mo nit zats per la ma jo ria de com po si -

tors del mo ment. Es diu que l’ària d’Eneas, de

l’òpe ra Dido ab ban do na ta, la van mu si car

64 au tors. Me tas ta sio era con si de rat el més

sig ni fi cat re for ma dor del me lo dra ma i la in -

fluèn cia dels seus lli brets en l’òpe ra ita lia na

del se gle XVIII va du rar més de cin quan ta anys.

Eren dra mes tí pics de la il·lus tra ció que de fen -

sa ven un im mo vi lis me so cial, amb in tri gues

amo ro ses ba sa des en ma len te sos. Este ban de

Artea ga es cri via: “tot hom lle gia amb plaer les

se ves obres; els ho mes, per què po dien tro bar

en elles una des crip ció real de les circums -

tàncies en què es de sen vo lu pa la vida; les do -

nes, per què cap al tra poe ta sa bia mos trar de

ma ne ra més efi caç l’ex traor di na ri po der de la

be lle sa i la in fluèn cia del seu sexe”.

El me lo dra ma pseu do mi tolò gic L’Olim pia de

(L’Olim pía da) es crit per Me tas ta sio l’any

1713, hem po gut com pro var que va ser mu si -

cat des d’a quell ma teix any per nou com po si -

tors. To tes les ver sions pre sen ta ven els ma -

tei xos per so nat ges:

Per so nat ges: Clis te ne, rei de Si cio ne; Aris -

tea, la seva fi lla, amant de Me ga cle; Arge ne,

dama cre ten ca trans ves ti da de pas to re ta

amb el nom de Li co ri, amant de Li ci da; Li ci -

da, cre gut fill del rei de Cre ta, amant d’Arge -

ne i amic de Me ga cle; Me ga cle, amant d’A -

ris tea, amic de Li ci da i cam pió olím pic;

Amin ta, pre cep tor de Li ci da; Alcan dro, con -

fi dent de Clis te ne; nim fes, pas tors, sa cer -

dots, po ble, se gui cis de Clis te ne i d’Aris tea i

guàr dia. Una gran part de l’ac ció es de sen vo -

lu pa a Eli de (re gió hist òri ca on es tro ba va el

San tua ri d’Olím pia i on cada qua tre anys se

ce le bra ven els Jocs Olím pics)

El me lo dra ma es re pre sen ta va en tres ac tes,

ex cep te en la ver sió de Ci ma ro sa que úni ca -

ment en te nia dos. En quant a l’ar gu ment, en

to tes les di fe rents ver sions es va con ser var,

amb pe ti tes va ria cions, el text ori gi nal de Me -

tas ta sio. 

En sín te si, l’Olim pia de ex pli ca els amors

con tra riats d’Aris tea i Me ga cle, el cam pió

olím pic, i d’Arge ne i Li ci da, per in tro mis sió

de Clis te ne rei de Si cio ni. Enca ra que Me ga -

cle i Li ci da eren bons amics, la pos si bi li tat

que el guan ya dor dels Jocs ob tin gués com a

pre mi la mà d’Aris tea, va tren car l’a mis tat.

Li ci da, que des co nei xia els exer ci cis at -

lètics, pre tén que Me ga cle com pe tei xi amb

el seu nom. Me ga cle des co breix l’en gany, i

des prés de molts ma len te sos, el rei per met

que amb dues pa re lles es re trobin.

Les nou ver sions de L’Olim pia de de Metas -

tasio van es tar com pos tes pels se güents

 músics:

n Anto nio Cal da ra (1670-1736), es tre na da

a Vie na el 28 d’a gost de 1733.

n Anto nio Vi val di (1678 - 1741), es tre na da

en el Tea tro Sant’Ange lo de Venè cia, el 17

de fe brer de 1734.

n Gio van ni Bat tis ta Per go le si (1710-1735),

es tre na da en el Tea tro di Tor di no na de

Roma, el ge ner de 1735. 

n Leo nar do Leo (1694-1747), es tre na da en

el Tea tro San Car lo de Na pols, el 19 de de -

sem bre de 1737.

n Bal das sa rre Ga lup pi (1706-1747), es tre -

na da en el Tea tro Re gio Du ca le de Milà, el

26 de de sem bre de 1747.

n Nic co ló Jom me lli (1714-1774), es tre na da 

en el Tea tro di cor te de Stoc car da, l’11 de

fe brer de 1761.

n Fer di nan do (Gas pa ro) Ber to ni (1725-1813), 

es tre na da l’any 1765. 

n Do me ni co Ci ma ro sa  (1749-1801), es tre -

na da en el Tea tro Ere ti no de Vi cen za, el 10

de ju liol de 1784.

n Cae ta no Don nit zet ti (1797-1848), es tre -

na da cap el 1816.

Al cos tat d’a ques tes òpe res se rio sess dels

set-cents, d’e vi dent in fluèn cia hel·le nís ti ca,

pot si tuar-se la com po si ció de Gio van ni Pai -

sie llo (1740-1816) I Giou chi di Agri gen to

(Els Jocs d’Agri gen to). Aques ta obra està de -

di ca da als Jocs Atlètics d’a ques ta ciu tat de

Si cí lia, que fou l’an ti ga Akra gas gre ga, a la

qual Pin dar va qua li fi car com la “ciu tat mor -

tal més be lla del món”. Va es tre nar-se en la

inau gu ra ció del Tea tro de la Fe ni ce de Venè -

cia, el 16 de maig de 1792. La Fe ni ce re nai -

xia com l’au Fènix –de ací el seu nom– de les

cen dres d’un in cen di oco rre gut el 1773. Re -

cent ment, a fi nals de 2003, tor na va a inau -

gu rar-se des prés de la de vas ta ció que va pa tir 

a cau sa del foc l’any 1996.
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L’esport també pot inspirar música (II)

D’Antonio Caldara (segle XVIII)
a Spiros Samaras (segle XIX)

§ RAMON BALIUS I JULIAnto nio Cal da ra

Pie tro Me tas ta sio



Gioac chi no Anto nio Ros si ni (1792-1868),

als 37 anys,  va de ci dir re ti rar-se. Ales ho res,

du rant un temps, reu nia set ma nal ment els

amics en el seu saló pa ri senc en les ano me -

na des Soi rées Mu si cals et Gas tro no mi ques

(Vet lla des Mu si cals i Gas tronò mi ques), en les 

quals es va ren fer fa mo sos els seus tour ne dos 

(tur ne dós). En aques ta èpo ca va com po sar

mol tes pe ti tes obres que, amb cer ta iro nia, va 

qua li fi car de Pé chés de Viei lles se (Pe cats de

Ve lle sa). Són tret ze re culls de pe ces cur tes,

bur les ques i mo der nes, que l’au tor en prin ci pi 

no va pu bli car. En una soi rée de 1835 va pre -

sen tar La Re ga ta Ve ne zia na so bre un text del

comp te Car lo Pe po li (1796-1881). És una

bo ni ca i joio sa com po si ció que Ma ri na Ver zo -

let to, en la re vis ta Let tu re (oc to bre de 2001),

con si de ra com la més di ver ti da re pre sen ta ció

mu si cal de cai re es por tiu. En La Re ga ta Ve -

ne zia na dues noies jo ves –in ter pre ta des per

dues so pra nos bu fes ros si nia nes– si tua des a

la vora del Gran Ca nal de Venè cia, ani men el

seu amic gon do ler que par ti ci pa en la cur sa a

llui tar per la vict òria mit jan çant vius co men -

ta ris. El pia no sug ge reix l’es forç so brehumà

de l’í dol. 

Du rant el reg nat de Fran cesc Jo sep I d’Àus -

tria-Hon gria (1848-1916), la ca pi tal de l’es -

tat, Vie na, es de vin gué una im por tan tís si ma

metr òpo li cul tu ral mun dial. Fo ren fac tors fo -

na men tals que afa vo ri ren aquest fet: un pe -

río de d’es ta bi li tat po lí ti ca en tre les di fe rents

na cions que for ma ven aque lla mo nar quia

cen treu ro pea; una bur ge sia pre do mi nant en

la so cie tat; l’e xistència d’u na Cort Reial rí gi da 

i es pec ta cu lar; i molt es pe cial ment, la pre -

sen cia de cèle bres pin tors, es crip tors i mú -

sics. Entre aquests úl tims va ob te nir gran

fama i po pu la ri tat Johann Strauss (1804-

1849), ve ri ta ble crea dor del vals vienès i de

pol ques, ga lops, qua dri lles i mar xes. L’aur èo-

la d’Strauss es va per pe tuar en els seus tres

fills: Johann II (1825-1899), Jo sef (1827-

1870) i Eduard (1835-1916), tots ells pro lí -

fics com po si tors. Les ca rac te rís ti ques de la

mú si ca dels Strauss ne cess ària ment ha via de 

veu re’s ins pi ra da pel di na mis me, la ve lo ci tat,

l’a gi li tat i la for ça con tro la da de l’es port que,

ales ho res, s’es ta va de sen vo lu pant en tre la jo -

ven tut ci vil i mi li tar vie ne sa. Qua tre pol ques

ràpi des de Jo sef Strauss duen tí tols cla ra -

ment es por tius: Sport-Pol ka op. 170; Vé lo -

cipè de, Pol ka schnell, op. 259, com po si ció

de di ca da a un es port lla vors en crei xe ment;

Eis lauf Pol ka schnell, op. 261, pol ca ràpi da

dels pa ti na dors so bre gel, ac ti vi tat de moda

en tre la so cie tat ele gant d’a quells anys; Joc -

key-Pol ka schnell, op. 278, una peça en la

qual es per cep que ge net i ca vall s’es pe ro nen

mú tua ment; Johann Strauss II és au tor del

Mo to ren, Wal zer, op. 265 (vals dels mo tors),

me lo dia molt ade qua da per a les màqui nes

en ac ció; i Eduard Strauss va crear la Bahn

frei! Pol ka schnell, op. 261 (pol ca ràpi da, via 

lliu re!), des ti na da als es ports hi ver nals. 

A l’en torn de la fa mí lia Strauss es mo via un

grup de com po si tors que pro du ïa el ma teix ti -

pus de mú si ca, amb tí tols més o menys sug -

ge ri dors d’ac ti vi tat es por ti va. Com ara el txec

Ju lius Fu cik (1874-1916), au tor de la co ne -

gu da Ein zug der Gla dia to ren, Triiumph-

Marsch, op. 68 (Mar xa-Triom fal, Entra da

dels Gla dia dors), com po si ció que s’as so cia

im me dia ta ment amb la mú si ca de circ, més

que amb l’an ti ga Roma, i que mol tes ve ga des

ha acom pan yat l’en tra da dels at le tes a l’es ta -

di. Tam bé de Fu cik és el Win ters tür me, Wal -

ser, op. 184 (Tem pes tes d’hi vern), nom que
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La re ga ta Ve ne zia na

Voga, o To nio be nedeto,

voga, voga, arran ca, arran ca:

Bep pe el suda el bat te l’an ca,

po ve raz zo el no pò più.

Caro Bep pe el me vec chie to,

no stac car te col te remo;

za gue semo, za ghe semo,

spin ze, dag he, voga più

Ziel pie to so, una no viz za

c’ha el so ben ne lla re ga ta,

fala, o zie lo, con so la da,

no la far sten tar de più.

La Re ga ta Ve ne cia na

Voga, o To nio be neït

Voga, voga, arren ca, arren ca:

Bep pe sua, te ram pes,

po bre amic no pot més.

Esti mat Bep pe vell amic,

no dei xis que el rem et faci mal;

ja arri bem, ja arri bem,

tira, con ti nua, rema sem pre.

Cel pie tós, a una noia

que té un ena mo rat a la re ga ta,

dóna-li, oh cel, un con sol,

i no pro lon guis el seu su pli ci.

Gioac chi no Ros si ni

Entra da dels Gla dia do rs

Johann

Strauss

Johann II

Strauss 

Josef

Strauss

Eduard

Strauss 



co rres pon a l’es ce na de la ca val ca da de les

val quí ries de l’òpe ra La Walk yria de Wag ner, 

en ca ra que ací sem bla re la cio nar-se amb els

des pla ça ments so bre la neu; el tam bé txec

Leo Fall (1873-1925), en la seva ope re ta

Die Do llar prin zes sin (La Prin ce sa del Dòlar), 

in tro dueix l’Au to mo bil-Marsch (La Mar xa de

l’Au tomò bil), que ben bé pot acom pan yar la

vol ta d’ho nor d’uns ven ce dors; l’aus tríac

Carl Mi chael Zieh rer (1843-1922) en l’o pe -

re ta Der Schätzmeis ter (El Tre so rer), va

col·lo car l’Sport-Marsch (Mar xa de l’Esport)

de sem blant apli ca ció a l’an te rior com po si -

ció; l’hon garès Franz Lehár (1870-1948)

i el seu Gold und Sil ver,Wal zer (Vals de l’Or i 

l’Argent), que fàcil ment pot as so ciar-se a les

me da lles ator ga des als es por tis tes guan ya -

dors. Altres au tors va ren com po sar pe ces si -

mi lars que en l’ac tua li tat pro por cio nen rit me

i har mo nia a les re pre sen ta cions ci ne ma -

togr àfi ques i te le vi si ves de de ter mi nats es -

ports (ci clis me, pa ti nat ge, gimnàsti ca rít mi -

ca, etc.). Així, en Im Sturm und Drang, Wal -

zer, op. 135 ( Tem pes ta i Ímpe tu) del txec

Karl Kom zák (1850- 1905), sem bla en de vi -

nar-se el jo gui ne jar de les ones en els es ports 

aquà tics. El Cham pag ner-Ga lopp, op. 14

(Ga lop del Xam pany) del danès Hans Chris -

tian Lumb ye (1810-1874), ens re cor da el

xam pany que flueix desprès de mol tes cur -

ses. La Leich tfüs sig, Pol ka schnell (Pol ca

ràpi da dels peus lleu gers), de l’aus tríac Jo -

seph Hell mes ber ger (1855-1907), és un ex -

cel·lent acom pan ya ment mu si cal per a una

gran quan ti tat d’es ports, en els qual és fo na -

men tal la ve lo ci tat de la cur sa. Fins i tot l’a -

no me na da Be we gli che Let tern, Pol ka Ma -

zur, op. 41 (Pol ca Ma sur ca de les Lle tres

Àgils), de l’aus tríac Ri chard Heu ber -

ger (1850-1914), es de di ca va, simb òli ca -

ment, a la ti po gra fia mòbil de la prem sa es -

por tiva.

Ro mual do Ma ren co (1841-1907). Com po si -

tor ita lià que va acon se guir im por tant no to rie -

tat gràcies a la seva col·la bo ra ció amb el ba -

lla rí i co reò graf Lui gi Man zot ti (1835-1905).

Junts van crear el fa mós tríp tic de ba llets,

Excel sior (1881), Amor (1886) i Sports

(1887), tots pre sen tats a La Sca la de Milà.

Man zot ti rea lit za va es pec ta cles amb co reo -

gra fies en les quals des ta ca ven re cur sos at -

lètics i acrobà tics, es pe cial ment en el ba llet

Sports: grans mo vi ments de mas ses, fas tuo -

sos ves tua ris i sen sa cio nals efec tes de con -

junt. En el seu temps fo ren co ne guts com a

Ba llo Gran de (Ball Gran).

El pare de la mú si ca ame ri ca na Char les Ives

(1874-1954) va com po sar una peça irò ni ca

de dos mi nuts ti tu la da The Yale-Prin ce ton

Foot ball Game (El par tit de Fut bol Yale-Prin -

ce ton), re cor dant l’en con tre ju gat el 1897 en

el camp del Yale, en el qual aquest equip va

guan yar per 6 a 0 al Prin ce ton. Tam bé de di ca 

al se gon es port na cio nal ame ricà, un es quetx

mu si cal ano me nat Ba se ball-Take-Off (Exal ta -

ció del Beis bol).

L’any 1896, amb mo tiu de la ce le bra ció a

Ate nes dels Pri mers Jocs Olím pics de l’Era

Mo der na, el grec Spi ros Sa ma ras (1861-

1917) va com po sar l’Him ne Olím pic, amb

lle tra de Kos tis Pa la mas (1859-1948), obra

que pen sem que té una cla ra in fluèn cia wag -

ne ria na, d’a cord amb les idees mu si cals im -

pe rants en aquells temps. Exe cu tat per pri -

me ra ve ga da a Ate nes en 1896, va ser adop -

tat pel Co mitè Inter na cio nal Olím pic l’any

1957 i in ter pre tat ofi cial ment en els Jocs

Olím pics de Roma de 1960. 

La mú si ca ins pi ra da en l’es port del se gle XIX,

aca ba amb aquest him ne que ha per du rat

sen se per dre ac tua li tat, com a acom pan yant

simb òlic del més ele vat con cep te es por tiu:

l’Olim pis me.
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Him ne Olím pi c

Espe rit im mor tal de l’an ti gui tat,

Pare de la ve ri tat, bell i bo.

Des cen diu, apa re gueu,

Escam peu-nos la vos tra llum so bre aques ta te rra i sota aquest cel,

Que fou el pri mer tes ti mo ni de la teva im pe ri ble fama.

Do neu vida i vi va ci tat a aquests no bles jocs!

Llan ceu gar lan des de flors que no em pal·li dei xen als ven ce dors

En la cur sa i en la con te sa!

Creeu en els nos tres pits, cors d’a cer!

En la vos tra llum, pla nes, mun tan yes i mars

Bri llen ro sats for mant un vast tem ple

On acu dei xen to tes les na cions per ado rar-te,

Oh, es pe rit im mor tal de l’an ti gui tat!

Spi ros Samaras

Kos tis Palamas


