
Bernard Hilda, l’espia
violinista del Ritz

"Només em fa por no recordar-me de tot". Amb aquestes

paraules, el músic francès Bernard Hilda ha explicat a

Sàpiens una història sensacional. És la història del director

d'orquestra de l'Hotel Ritz de Barcelona als anys quaranta,

de l'home que va animar les nits d'una ciutat de postguerra

mentre col·laborava amb la Resistència francesa. El Ritz, un

niu d'espies alemanys, va ser l'escenari de les seves

activitats, com a espia i com a músic. Dues activitats que

Hilda va portar a la perfecció i que, ara, seixanta anys

després,  hem volgut tornar a recordar. Per Jordi Finestres, 

amb l’assessorament de Josep Benet i Jordi Pujol i Baulenas

MELODIES PLENES D’AMOR... I LLIBERTAT

L’hivern de 1942, el músic, cantant i violinista

francès Bernard Hilda és la sensació de les

nits musicals barcelonines. Des de la Parrilla

de l’Hotel Ritz, Hilda fa sospirar l’alta

societat amb temes inoblidables com

Insensiblemente o La primera cita. Al Ritz,

però, també hi són assidus representants

diplomàtics i membres de l’Alemanya nazi.

Hilda no els treu l’ull de sobre.TROBEM A PARÍS EL MÚSIC QUE VA COL·LABORAR 
AMB ELS ALIATS A LA BARCELONA DE LA POSTGUERRA
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B
arcelona, pels volts de Nadal del
1942. És el quart Nadal d'ençà
del final de la guerra civil. la ciu-
tat, com tot el país, viu submer-
gida en una dura i llarga pos-
tguerra. Són els anys de la

foscor, de la revenja, de la fam, de les carti-
llas de racionamiento, de
l’estraperlo i de les restric-
cions elèctriques. Barcelona
ha perdut l'alegria dels feli-
ços anys vint i l'espontaneïtat
dels trepidants trenta, però
aquells que s'ho poden per-
metre encara poden trobar
algun indret on cercar alegria,
luxe i esplendor. A la Gran Via
de les Corts Catalanes, el Ritz,
el gran hotel de Barcelona, és un
escenari de somni on les llums no
s'apaguen mai.  El freqüenten grans empre-
saris, comerciants i industrials de la ciutat,
però també hi van a sopar o a fer una copa
els nous rics, aquells que han cercat la rique-
sa per obra i art de l'estraperlo. Tots plegats
contemplen el vaivé de diplomàtics francesos,
anglesos i portuguesos, els quals, a la vegada,
miren, amb recel, els diversos membres des-
tacats de l'Alemanya nazi que hi ha a Barce-
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lona i que no dubten a celebrar-hi l'avanç del
seu exèrcit per tot Europa. Les converses que
fluctuen sota l'espessa boira de cigar havà o
tabac ros nord-americà confirmen la interna-
cionalitat d'un saló que cada nit s'omple de
gom a gom fins ben entrada la matinada.
També hi ha qui hi va per a fixar-se en aque-
lles noies a qui els marits —o amants— han
obsequiat amb Ninette, l'aigua de colònia
que ha arribat de París. En tot cas, uns i
altres, mentre assaboreixen el millor cham-

pagne francès, gaudeixen
de les melodies que cada
nit amenitzen la vetllada.
Són els sons que regala
l'orquestra que dirigeix,
amb gràcia i mestria, el
músic i cantant francès
Bernard Hilda. No hi ha
ningú de l'alta societat bar-
celonina que no hagi sentit
parlar de l'orquestra de
Hilda, l'original formació

que combina, com ningú, romanticisme i ale-
gria, jazz americà i classicisme, tot plegat
barrejat en una coctelera de swings suaus. 
Hilda és ben conscient del seu èxit perquè ara
se li acosta un alt empresari per a demanar-li
que torni a tocar Oh, la la!, ara rep la felicita-

Hilda i la seva família no
estan segurs a la França
ocupada. Barcelona li obre les
portes el novembre de 1942.

L’orquestra de Bernard Hilda a la Parrilla

del Ritz. A més dels músics catalans, la

integraven els cinc músics francesos que

van creuar la frontera amb ell: Lasry,

Roger i Marceau Sarbib, Freber i Pomés.
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BARCELONA, UN CAU D’ESPIES

Barcelona,  i gràcies a la seva situació

geogràfica, no va passar per alt als

serveis secrets de les potències

implicades en la Segona Guerra Mundial.

Hi conflueixen membres del partit nazi i

espies de l’Abwehr, seguits de prop pels

membres del Front Nacional de

Catalunya, que col·laboraven amb els

serveis britànics. En aquesta teranyina,

també trobem els serveis d’espionatge

dels consolats de Polònia, Bèlgica i

Portugal, la policia secreta espanyola i

els partidaris de La France Libre. 

UNA XARXA BEN TEIXIDA

Serà a partir del 1938 quan

s’intensificarà el nombre i l’activitat dels

nazis a terres catalanes. El 31 de juliol

d’aquell any, el cap de les SS, Heinrich

Himmler, i el primer ministre d’Ordre

Públic de Franco, Martínez Anido, van

signar un conveni de cooperació entre la

policia espanyola i alemanya, segons el

qual les dues policies “se ayudarán

mutuamente en la labor de investigación

sobre personas, aunque éstas se

encuentren fuera del territorio alemán o

español”. Així, tant la Gestapo com els

serveis secrets alemanys tenien absoluta

llibertat de moviments arreu de l’Estat i

comptaven amb 200 persones en

plantilla i prop de 2.000 més entre

col·laboradors i espies.

ALEMANYS PER TOT ARREU

A Barcelona, els nazis freqüentaven

l’Hotel Ritz, erigit com a punt de

trobada. La Kriegsorganisationen

Spanien (que vol dir ‘organització de

guerra’) depenent de l’Abwehr, tenia

diversos departaments a Barcelona, com

ara una oficina central administrativa,

una de l’Ab-I-Luftwaffe, centrada a

cercar informació sobre l’aviació aliada,

o una estació de ràdio per enviar i rebre

missatges, coneguda com l’Ab-I-i-W/T.

També es movien els agents de la

tercera secció de la KO-Spanien, que

centraven la seva activitat en el

contraespionatge. �

BARCELONA CONNECTION

posa la vida en perill. El cognom real de Ber-
nard Hilda és Levitzky, d'origen rus. Se l'havia
canviat l'any 1934 perquè era més comercial.
Aquesta providència li evitarà, posteriorment,
més d'un mal tràngol. Amb tot, Hilda i la seva
muller, Flora, decideixen continuar al país.

Durant dos anys, Bernard actuarà en diver-
sos cabarets a la Costa Blava. Però l'estiu del
1942 els fets es precipiten. L'avanç dels ale-
manys cap al sud provoca un clima polític
irrespirable. Bernard Hilda ha d'abandonar el
local perquè una nota de la Prefactura alerta
de la influència nord-americana de l'orques-
tra i, per tant, de fer propaganda pro aliada.
Hilda, Flora i els músics, esborronats per tot

ció dels representants consulars, ara els nazis
brinden enfervoridament per les seves can-
çons. Hilda observa la situació. Sempre obser-
va, mentre canta, mentre dirigeix, mentre toca
el violí, mentre el conviden a una copa. Obser-
va i pensa en la difícil situació del seu país,
dels seus amics, dels ciutadans jueus —com
ell— que pateixen angoixes a la França ocu-
pada, en la seva família, que ha hagut de fugir
als Estats Units. 

FUGINT DEL TERROR
París. Juny del 1940. Els alemanys han entrat
a la ciutat. Bernard Hilda i la seva família
fugen cap a Biarritz. Al cap de vuit dies, Fran-
ça es rendeix i es crea, a la zona francesa no
ocupada, un govern dictatorial presidit pel
mariscal Petáin. És el règim de Vichy, parti-
dari de la col·laboració amb els alemanys. La
situació a França és greu. Els pares i la ger-
mana de Bernard decideixen marxar a Nova
York, conscients que la condició de jueus els

el que passa i per les notícies que arriben de la
cacera de jueus a tot el país, decideixen mar-
xar a Montecarlo. Abans, però, un amic de
Bernard , un tal senyor Salmona, li escriurà, en
un tovalló de taula, una nota que el músic
guardarà a la butxaca de l'americana. 

Al Principat de Mònaco, Hilda és avisat que
la policia el busca, que el poden detenir d'un
moment a un altre i que l'enviaran en un
camp de concentració si no fuig. Ell i Flora
han de tornar a fer les maletes. Decideixen tra-
çar dos camins diferents: ell anirà a Vichy, ella
i els músic, a Niza. El punt de trobada serà
Marsella. El mes de novembre del 1942 i en
aquesta ciutat, pugen en un tren que els durà

El 1940, els nazis entren a París. Hilda i els seus han de fugir: Barcelona els espera.
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fins a Cervera de la Marenda, l’últim poble
del Rosselló abans de la frontera. Tot i tenir
papers, Bernard, Flora i els músics pensen que
és menys arriscat passar la frontera a peu a fi
d'evitar trobar-se amb la Guàrdia Civil. Ho fan
de nit, per la muntanya. L'aventura els surt bé
i a l'alba ja són a Portbou. Aleshores, Hilda
recorda que té una nota del seu amic Salmo-
na a la butxaca. Llegeix el seu contingut i se li
il·lumina la cara, ara ja sap el que ha de fer. 

PARRILLA DE LA LLIBERTAT
Acorden que els músics es quedaran amagats
en una platja de Portbou, mentre ell i la seva
dona faran camí cap a Barcelona. Comencen
el trajecte a peu fins que un camió s'atura i s'o-
fereix a portar-los fins a la capital catalana,
amagats a la part del darrere. El xofer del
camió els deixa a l'entrada de la ciutat. El
matrimoni Hilda farà a peu el darrer camí.
L'objectiu és el Ritz. 

A la porta de l’hotel, Bernard demana al
porter poder veure el director, Ramon Tarragó,
a fi de lliurar-li una carta personalment. Des-
prés de mil insistències, Bernard Hilda i Flora
es personen davant Tarragó i li donen l'enig-

màtica nota escrita sobre un tovalló de paper.
En llegir-la, el director abraça el matrimoni i
els demana què pot fer per ells. La nota era
curta, però clara: "Amic Ramon, et prego que
facis pel meu amic Bernard Hilda i els seus
músics el mateix que jo vaig fer per tu durant
la guerra d'Espanya". Tarragó, durant els pri-
mers mesos de la guerra civil, va ser perseguit
per les esquerres i només la intercessió de
Salmona, que li aconseguí papers per a viatjar
fins a Cannes, el va salvar de la mort. Ara li
tocava a ell salvar la vida a aquells inesperats
visitants francesos. Bernard Hilda li demana
que porti a Barcelona els cinc músics que
romanen amagats a Portbou. Tarragó fa ús de
la seva bona amistat amb el governador civil
de Barcelona, Antonio Federico Correa Veglis-
son, per a complir el desig de Hilda. A més,

Ramon Tarragó, director del
Ritz, no va dubtar en ajudar
Bernard Hilda, la seva muller
i els cinc músics francesos
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assistents, en un correcte francès, demana a
Hilda si pot interpretar una cançó. El músic
francès ho fa. Aquell personatge, complagut,
li ho agraeix, però, a continuació, abandona la
sala. Li explica a Bernard que ha d'anar a casa
de la seva germana per a celebrar l'aniversari
d'aquesta. Hilda li proposa anar-hi amb els
seus nois a la mitjanit a cantar el tradicional
Happy Birthday. L'home hi accedeix. Aquest
individu resulta ser un conegut advocat de
Barcelona. La seva germana, Margarida Gaba-
rró, és l'esposa de l'industrial Albert Puig
Palau, un dels homes més ben situats social-
ment a Barcelona.

En un pis immens a l'avinguda Diagonal
—aleshores del Generalísmo—, Hilda i la
seva orquestra meravellen els 200 convidats
que s'han combregat a casa de Puig Palau.
L'endemà, tots ells seran a la Parrilla del Ritz.
A partir d'aquell moment, Albert Puig farà
una bona amistat amb Bernard Hilda. La seva
passió per la música, per la cultura francesa i
un profund sentiment aliadòfil enfortirà una
relació que Hilda recorda gratament avui.
D'ençà d’aquella nit, Hilda es convertirà en
l'home de moda de la nit barcelonina, i l'Ho-
tel Ritz en el punt de referència de les classes
benestants i de la diplomàcia que hi ha
escampada per tota la ciutat.

ESPIA PER CONVICCIÓ
Nadal del 1942. Parrilla del Ritz. L'abundàn-
cia sobrevola la Parrilla, com cada nit. A fora,
el que planeja persistentment és la por i la
misèria. Mentre la sala s’omple, un client fran-
cès s'acosta a Bernard Hilda i li demana si des-
itja fer arribar alguna carta a França en uns
moments que el servei de correu espanyol no
és gens segur. Al cap d'uns dies, aquest ciuta-
dà francès comunica a Bernard que la germa-
na de Flora, el seu marit i el fill de tres anys
han estat deportats en un camp de concentra-
ció. Hilda està horroritzat. Mentre, davant seu,

Bernard Hilda no es pot estar de comentar

les altes temperatures que s’han registrat

a l’agost a París. No recorda un estiu així.

Però no hem vingut a la capital francesa

parlar precisament dels 39 graus amb què

ens sorprèn el termòmetre al centre de la

ciutat. Hi ha molt a comentar.

Després d’un parell de contactes telefònics

amb Hilda des de Barcelona (en aquest sentit,

cal remarcar la inestimable ajuda de Jordi

Pujol i Baulenas, recuperador de l’obra

musical de Hilda a Catalunya), la tarda del 7

d’agost tenim l’immens plaer d’iniciar una

llarga xerrada de dos dies amb el músic espia

que va capitalitzar les nits de la Barcelona de

la postguerra.

Bernard Hilda viu en un carrer molt

proper als Camps Elisis. I encara és més a

prop de la residència oficial del president de

França, Jacques Chricac. La zona que

presideix el Palau de la República està, com

és d’imaginar, extraordinàriament vigilada

per la policia.

UN SENYOR DE BARCELONA

L’empresari Albert Puig Palau (a la

fotografia, amb barret blanc) va ser, entre

moltes d’altres coses, mecenes cultural 

i amant de la velocitat. Membre de la

Resistència Francesa, va ajudar a Hilda 

a amagar refugiats francesos a Barcelona.

Va ser condecorat amb la Legió d’Honor.
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els ofereix habitació i menjar a tots.
Al cap de dues setmanes de l'arribada a Bar-

celona, Bernard Hilda demana a Ramon
Tarragó poder actuar a l'hotel com a mostra
d'agraïment per tot el que havia fet per ells.
Als baixos del Ritz hi havia una mena de
magatzem que ben aviat es converteix en una
sala de ball on podrà tocar l'orquestra de Hilda,
formada per ell mateix i deu músics més, cinc
de francesos i cinc de catalans. Tarragó acor-
da que pagarà 25 pessetes a cada músic per nit,
i just el doble a Hilda.

Després de quinze dies d'assaigs es pro-
dueix el debut de l'orquestra de Bernard Hilda
en aquella sala que Tarragó ha batejat com la
Parrilla del Ritz. El dia de l'estrena, el dijous
3 de desembre del 1942, però, no és massa
afortunat. Només hi van tres parelles. Un dels
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En entrar al seu despatx, la nostra mirada

es desvia inevitablement cap a les

incomptables fotografies emmarcades a la

paret on apareix Sammy Davis Jr., Sophia

Loren, Jerry Lewis...

LA FORÇA DE LA VERITAT

Tot i la seva edat (al desembre farà 88

anys), Hilda té molt bon aspecte. Va

superar, fa cinc anys, una operació

coronària, que li deixà un to de veu greu

perquè una de les cordes vocals en va

quedar afectada. Hilda bromeja ara amb la

seva veu i comenta que “potser ara ningú

no es creurà que jo vaig ser cantant!”.

Només els problemes de vista li recorden,

com assegura ell mateix, que ja no és el

jove que va creuar la frontera a peu l’any

1942 amb la seva muller, Flora, traspassada

el passat 7 d’abril, per qui Hilda professa

una íntima admiració en tot moment.

RECORDANT EL PASSAT

És un home amb un sentit de l’humor agut,

parla espanyol perfectament, una llengua

que domina com l’anglès i el francès. Obert

i tolerant, parla del seu passat i de

l’actualitat. Bernard Hilda revisa les seves

vivències a Barcelona amb un admirable

sentit de la memòria. A mitja conversa,

Hilda, ens recorda que tot el que diu “és

la pura veritat”. Només li preocupa

descuidar-se algun capítol de la seva

excitant trajectòria a Barcelona. Aplaudeix

amb un “Bravo!” quan li recordem que la

nomenclatura dels carrers de Catalunya és

en català. I que diverses persones de

casa nostra, com Jordi Bachs i

Colmena, antigament home fort de

la nit barcelonina, li envien

records. Hilda, el músic espia de

Barcelona, el director artístic

dels hotels Hilton, l’amic de

Dalí, Manolete, Cugat,

Sinatra i tants d’altres,

gaudeix ara d’una

retirada merescuda.

Quan li preguntem què

fa actualment, Hilda

respon: “Necessito

descansar per poder

explicar coses del meu

passat…”. �

A París amb Hilda
HILDA REMEMORA LA SEVA AVENTURA A BARCELONA

HILDA I PASQUAL MARAGALL

Durant la llarga conversa amb Bernard

Hilda, el músic francès recorda la seva

darrera estada a Catalunya, a mitjan anys

noranta. Va venir com a agent artístic de

l’actriu Claudia Cardinale, ja que aquesta

havia de ser entrevistada en un programa

de Televisió de Catalunya. Als camerinos,

el que aleshores era alcalde de Barcelona 

i actual líder del PSC, Pasqual Maragall,

que també era a la televisió per una

entrevista, no va perdre l’oportunitat de

saludar Hilda i expressar-li la seva

admiració. Maragall, segons ens explica

Hilda, va comentar que, “potser jo sóc al

món gràcies a la seva música, la que va

enamorar els meus pares”. �

SABIES QUE...

Bernard Hilda

(París, 1915) 

ha estat un 

dels músics 

i directors

artístics de 

més  renom

internacional. 
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El restaurant La Rosaleda  també va ser

l’escenari de les actuacions de Hilda.

porada a Madrid per  a participar en la grava-
ció d’ una pel·lícula. Mentre, els membres de
La France Libre a Barcelona van confirmar-li
que seria bo que estigués un temps a Madrid,
ja que el gruix dels alemanys havien canviat
Barcelona per aquesta ciutat per a celebrar-hi
reunions. 

Així, amb el vistiplau de Tarragó, Hilda i
els seus músics van arribar el gener del 1944 al
luxós Saló Pasapoga, des d'on Hilda continuarà
movent-se en cercles diplomàtics.  A Madrid,
es posarà en contacte amb l'ambaixada fran-
cesa, segregada des del 1942 en dues: la del
govern de Vichy i la favorable a De Gaulle.

ESPIA, TAMBÉ A MADRID
L'estiu d'aquell any, Hilda torna a Barcelona
per a actuar a La Rosaleda, però a l'hivern ja
tornava a ser a Madrid, on s’estrena la  pel·lícu-
la en la qual ha participat, Te quiero para mí.
A la capital, lloga un restaurant que hi havia
prop de l'Hotel Palace, anomenat La Barra. Es
va inaugurar a la primavera de 1945 i els nazis
n'eren clients habituals. Hilda va ordenar als
seus cambrers que fotografiessin i cerquessin
informació dels alemanys que hi anaven a
divertir-se. Novament, Hilda assumeix el com-
promís i el risc amb les forces democràtiques
del seu país, al més pur estil Bogart de Casa-
blanca. La Barra, però, tampoc no va estar
exempta d'incidents. Una nit, en acabar una
interpretació, tres joves falangistes s'acosten a
Hilda i se l'emporten a la cuina. L'acusen de
ser un espia rus i han decidit eliminar-lo allà
mateix. Bernard, amb serenor, justifica que no
pot ser un espia rus en un establiment on el
general Moscardó, que justament aquella nit
hi estava sopant, és client habitual. Un dels
falangistes comprova aquesta afirmació i dema-
na al general què cal fer amb "l'espia roig".
Moscardó demana que el deixin anar i li
demana excuses. Amb tot, l’incident no passa
desaparcebut i l'endemà els diaris de Madrid
publiquen: "El director d'orquestra i espia Ber-
nard Hilda ha estat trobat assassinat".

L'estiu del 1945, ja acabada la guerra a
Europa, Hilda, després d'actuar a Portugal,
torna a Barcelona, on es retroba amb el seu
públic, a La Rosaleda i al Ritz. El febrer del
1946, ell i la seva muller passen una tempora-
da a Nova York, i després a Biarritz i a París. No
tornen a Barcelona fins el juny del 1947, per
a actuar al Copacabana, abans d'instal·lar-se
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guts tot just creuar la fron-
tera. Algú de La France
Libre dóna a Hilda una
càmera fotogràfica de la
mida d'un encenedor que
amaga a la trompeta d'un
dels músics. Aquelles foto-
grafies van ser molt valuo-
ses per a la Resistència fran-
cesa per a saber quins dels
seus compatriotes havien
sobreviscut en la seva aven-
tura fronterera. En aquella
estada a la presó gironina,
Hilda es posa en contacte
amb un dels presos, l'em-

presari Marcel Bleustein, fundador de l'agèn-
cia Publicis, una de les importants de França
(actualment una multinacional de la publici-
tat). Per mitjà d'una gestió amb el cònsol de
Portugal a Barcelona, amic de Hilda, Bleus-
tein és alliberat. També aconsegueix que Pie-
rre Dac, un humorista molt conegut, obtingui
la llibertat. 

A Barcelona, Hilda acull i ajuda molts refu-
giats francesos que havien creuat clandestina-
ment la frontera per Portbou o per Perpinyà.
En aquells moments, passar els Pirineus era
molt arriscat si no es disposa-
va de l’ausweis alemany o el
laisser-passer francès. De l'any
1942 al 1944, 12.000 ale-
manys van disposar dels temi-
bles kommandanturs, o llocs
de vigilància, a Biarritz, Lour-
des, Foix, Montlluís i Perpinyà.
Un cop eren a Barcelona, els
refugiats francesos feien nit —o
nits— a la mateixa habitació de
Bernard al Ritz, d'altres cops, ho
faran a casa dels músics de la seva
orquestra, especialment del violi-
nista Miguel Alfonso. I, en molts
d'altres casos, romandran a casa
d'Albert Puig Palau o d'amics d'aquest. 

L'estiu del 1943, Bernard Hilda i la seva
orquestra actuen a La Rosaleda, un elegant
jardí–restaurant, propietat de Ramon Tarragó
situat a l'avinguda Diagonal. 

La nit del 12 de setembre del 1943, després
que les tropes alemanyes alliberessin Musso-
lini del seu empresonament a Gran Sasso, un
grup format per uns cent falangistes, excitats
per l'alliberament del Duce, van interrompre
l'actuació de Hilda a La Rosaleda, obligant-lo
a tocar peces alemanyes i italianes amb vis-
ques a Hitler i Mussolini. Justament aquella
nit hi havia el governador civil de Barcelona,
Correa Veglisson, que s'afegeix a la festa i
demana a Hilda que toqui Lili Marlen, una de
les més populars a l'Alemanya nazi, una vega-
da rere una altra. 

AMB PEUS DE PLOM
L’endemà, el governador Correa va excusar-se
davant Hilda per tot el que havia succeït i li va
encomanar dos guardaespatlles per a evitar
que tingués problemes amb algun falangista
massa esverat. La protecció policial va ser ben
rebuda per Bernard ja que, uns dies després
dels fets a La Rosaleda, va rebre una nota ame-
naçadora titllant-lo d'espia rus. Calia desapa-
rèixer una temporada de Barcelona. Admirat
per uns i mal vist per uns altres, Bernard Hilda
cada vegada s'assemblava més al Rick de la
pel·lícula Casablanca, interpretat magistral-
ment per Humprey Bogart. Tot plegat, com
al cinema, envoltat per una atmosfera carre-
gada de glamur i on no hi faltaven espies,
dones espectaculars i estraperlistes de baixa

condició ètica.
L'oportunitat d'abandonar

Barcelona es va brindar l'hivern
del 1943. Hilda va rebre la visi-
ta d'un estrany personatge que
es feia passar per productor de
cinema, però que en realitat
era un coronel de l'exèrcit
nord-americà. Era Jack Fores-
ter, que va convertir-se en
missatger ocssional amb la
família del músic francès als
Estats Units. Forester li va
suggerir que anés una tem-

Amb el títol Bernard Hilda y su orquesta en

Barcelona, 1942-47, Jordi Pujol Baulenas,

productor discogràfic i historiador de la

música popular, ha recuperat, en una caixa

amb 3 CDs i un llibret, editada per Blue

Moob S.L., les gravacions —ara

remasteritzades— que Hilda va realitzar a

Barcelona a partir de gener del 1943. Els 54

temes de l’obra ens rememoren l’estil

personal del músic que va trencar amb el

monopoli de la influència nord-americana

en les orquestres de ball barcelonines.

L’obra inclou un extens i apassionat llibret,

obra del mateix Pujol i Baulenas, que recull,

amb nombroses il·lustracions de l’arxiu

personal del mateix autor —i que també

il·lustren aquest reportatge— els aspectes

biogràfics més interessants de la vida i

trajectòria musical de Hilda d’aquells anys,

centrats sobretot a Barcelona, però també

a Madrid. La iniciativa de Pujol i Baulenas

ha estat decisiva per a la recuperació de

l’obra de Hilda, un dels mites de la

Barcelona dels quaranta. �

Hilda, feliçment recuperat

definitivament a la capital francesa l'octubre
d'aquell any i començar una trajectòria plena
d’èxit a l'exquisit Club Champs Elysées.

Després de la guerra, Hilda va refusar con-
decoracions del govern del seu país, argu-
mentant que ell només s'havia dedicat a defen-
sar la llibertat i la democràcia. Això sí, a ritme
de swing suau. �

El 1945 Hilda regenta a
Madrid el restaurant La
Barra, on continuarà espiant
els nazis que hi assistien 

En una ocasió, el general

Moscardó (Madrid, 1878-

1956) va salvar la vida

de Bernard Hilda. Fou 

al restaurant La Barra, 

a la capital espanyola.  
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alguns oficials alemanys riuen i s'abracen tot
esperant passar una altra nit festiva al Ritz. 

L'endemà mateix, Bernard Hilda se'n va
al consolat francès de la ciutat, prop de la
plaça de Catalunya. El personal del consolat
és fidel al general Charles De Gaulle i a la lli-
bertat de França. Hilda i els músics francesos
demanen formar part de La France Libre i
ajudar la Resistència en tot allò que puguin,
conscients que no tenen armes sinó instru-
ments musicals. Per la bona situació social de
Bernard a Barcelona, els membres de La
France Libre li demanen que pari orella en
tot allò que senti al Ritz, especialment tot allò
que comenten els oficials i espies alemanys
que hi són allotjats. També li demanen que
faci ús de les seves amistats per a acollir, tem-
poralment, aquells ciutadans francesos que
han fugit del país i que passaran per Barcelo-
na, com a ciutat de pas abans d'anar a Portu-
gal, a Gibraltar o al nord d'Àfrica. 

ACTIVISME PER LA LLIBERTAT
Els alemanys mai no s'arribaren a imaginar que
el músic de les cançons tendres d'amor no els
treia l'ull de sobre. En una ocasió, Hilda dema-
na a Ramon Tarragó, que faci els tràmits opor-
tuns per a poder actuar a la presó de Girona,
davant els presos francesos que han estat detin-
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