Comiat de Pere Artís i Benach, fundador de
la «Revista Musical Catalana»

La «Revista Musical Catalana» lamenta comunicar amb gran tristesa el traspàs de Pere Artís i Benach
(Llorenç del Penedès, Baix Penedès, 1940-Barcelona, 30 de gener de 2017), fundador de la «Revista
Musical Catalana» en la seva etapa moderna (del 1984 ﬁns a l’actualitat).

Pere Artís i Benach va ser un historiador català, especialitzat en l’àmbit de la música coral i considerat un
dels màxims experts i investigadors d’aquest àmbit cultural. La seva relació amb l’Orfeó Català va ser
intensa i llarga en el temps. Cantaire de l’Orfeó Català, va ser secretari de la Junta de l’Orfeó Català i
assessor cultural del Palau de la Música Catalana. Va pertànyer a la plantilla de Forum Musical, empresa
creada per l’Orfeó Català en temps del president Joan Antoni Maragall, que es feia càrrec de la gestió del
Palau de la Música Catalana.
Forum Musical va promoure la «Guia Musical», una petita publicació que oferia informació vinculada a
l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana, i també entrevistes i articles diversos. Un precedent, a
petita escala, de l’actual «Revista Musical Catalana».
Pere Artís va ser qui va afavorir la recuperació de la «Revista Musical Catalana» l’any 1984, de la qual va
ser director editorial, en un equip format també pel periodista cultural Jaume Comellas i Colldeforns i el
musicòleg Lluís Millet i Loras, nét de Lluís Millet i Pagès, fundador de l’Orfeó Català. Actualment Pere Artís
era membre del Consell Editorial de la «Revista Musical Catalana». La seva dedicació i estima a l’Orfeó
Català i el Palau de la Música Catalana van ser incondicionals.
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Pere Artís i Benach va ser directiu del Secretariat dels Orfeons de Catalunya, de la Federació Catalana
d’Entitats Corals, de la Fundació Pau Casals i de l’Escola de Pedagogia Musical. Autor de diversos llibres
sobre temàtica coral a Catalunya: Pedres vives; Palau de la Música Catalana: patrimoni de la humanitat;
Orfeó Català: llibre del centenari, junt amb Lluís Millet; Lluís Millet vist per Lluís Millet, i El cant coral a
Catalunya (1891-1979), entre d’altres. L’any 2003 va rebre el Premi d’Actuació Cívica de la Fundació Lluís
Carulla.
La vetlla serà aquest dijous, 2 de febrer, al Tanatori de les Corts (a partir de les 12 h), i la
cerimònia de comiat, divendres a les 10 h.
La «Revista Musical Catalana» vol transmetre el seu condol a la família, i l’estén també a tota la família
coral catalana, que ha tingut en ell una ﬁgura referencial i digna d’admiració. Que el seu amor per la
música coral i la cultura catalana siguin inspiració per a les generacions futures.

