
LA CAPELLA DE MÚSICA DE SANT ESTEVE D’OLOT 
I ELS COMPOSITORS DEL SEU FONS MUSICAL

Les referències documentals més antigues que s’han conservat sobre l’e-
xistència de l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot daten de l’any 977.
El temple va ser consagrat el 1116, però els devastadors terratrèmols de
1427-1428 van esfondrar l’església. A la primera reconstrucció immediata
del temple en seguí una altra de més reeixida a partir del primer terç del
segle XVI, la qual es veié enriquida amb la construcció d’una torre de cam-
panar el 1600. A partir de 1750 es dugueren a terme les obres per a la reno-
vació de l’edifici del temple sota la direcció de Blai de Trinxeria, la dedica-
ció i benedicció del qual fou solemnitzada entre el 10 i el 15 de setembre de
1763.1

L’església parroquial comptava des de finals del segle XV amb una
comunitat de preveres, que veié augmentar el nombre dels seus beneficis a
partir del segle XVI, gràcies a la recuperació econòmica de la vila i al crei-
xement de la seva població. Olot comptava amb 299 focs en el fogatge de
1553,2 una xifra que augmentà de forma considerable gràcies a la immigra-
ció occitana que fugia de les guerres de religió de les terres franceses.3 A
finals del segle XVI la vila posseïa 800 llars i entre 3.000 i 4.000 habitants.

Entre les acaballes del segle XVI i el tercer terç del XVII, l’església de
Sant Esteve va mantenir 14 altars, però el nombre dels seus beneficis aug-
mentà de forma considerable. Dels 21 beneficis que es trobaven adscrits el
1598 es passà a 32 el 1661, mentre el nombre dels membres de la comunitat
arribà a 27 residents el 1671.4 A finals del segle XVII la comunitat de pre-

1. Danés, Joaquim. Història d’Olot. XIII Els edificis religiosos. Olot: Edicions Muni-
cipals, 1977, 2265, 2266, 2280, 2330-2365; i Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve
d’Olot (Notes Històriques). Olot: Alzamora, 1986.

2. Iglesias, Josep. El fogatge de 1553. Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana,
1979, 36.

3. La vila rebé la immigració de més de 500 francesos en el decurs del segle XVI. Vegeu,
Solà-Morales i de Rosselló, Josep M., “La immigració francesa a Olot, els segles XVI i
XVII”, Miscel·lània Històrica d’Olot i Comarca. Olot: Ajuntament d’Olot, 1983, 15-76.

4. Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve d’Olot (Notes Històriques), 87, 116, 119.
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veres de Sant Esteve d’Olot era considerada una dels més importants de la
diòcesi de Girona.

A banda de l’església parroquial de Sant Esteve, la geografia eclesiàstica
de la vila es complementava amb el santuari de la Mare de Déu del Tura, el
culte marial del qual es troba documentat des del segle IX,5 i les comunitats
conventuals dels ordes carmelità i caputxí, establerts a Olot a partir dels
anys 1565 i 1631, respectivament.

Tot i que no en servem vestigis documentals, de ben segur que el cant
pla acompanyà les celebracions litúrgiques i religioses de les funcions ecle-
siàstiques que se celebraven en els temples de Sant Esteve i Santa Maria del
Tura, des de la seva fundació a l’edat mitjana, sota la direcció del praecentor
o cabiscol. Mentre l’embrió de les primeres capelles catedralícies de cant per
a la interpretació de la polifonia ens remeten a la segona meitat del se-
gle XIV, l’assentament dels orgues en els temples se sol trobar documenta-
da ja des de mitjan segle XIII.6

D’una manera semblant, la primera notícia que palesa la presència esta-
ble de l’orgue, i del seu organista, en el si de la parroquial de Sant Esteve
data de 1554, mentre les notícies relatives al magisteri de capella apareixen
en les fonts documentals a partir del segle XVII. A banda del fet que el
benefici de l’orgue hagués estat instituït pels jurats de la vila, i per tant, hom
en faci esment en els manuals del consell, i que la documentació adminis-
trativa que s’ha conservat de la parroquial s’inicïi al segle XVII, hem obser-
vat en d’altres viles amb característiques semblants a les d’Olot, com el lli-
bres parroquials solen recollir a posteriori els hàbits musicals quan aquests,
pel fet de la seva consuetud, acaben reclamant la necessitat d’una certa regu-
lació estatutària. Per això, cal considerar que la fundació del benefici de l’or-
gue a mitjan segle XVI, aniria aparellada amb la presència d’un mestre de
cant, acompanyat de dos o quatre “corers” o escolans cantors, el qual a més
de les funcions pròpies del cabiscol —és a dir, de tenir cura de la interpre-
tació del cant pla en els oficis i de copiar i tenir a punt els llibres corals—,
conduiria la polifonia, o “cant d’orgue”, en els oficis i celebracions de
solemnitat. A cavall dels segles XVI i XVII, integrarien aquella incipient
capella dos, o quatre, escolans cantors, dos cantors preveres, responsables
d’interpretar les parts de contralt i tenor, i, probablement, un baixò, l’ins-
trument que acomplia la doble funció d’interpretar la part del Baix i d’a-
companyar la polifonia, tal i com era habitual en la majoria de les capelles
musicals en els inicis del Barroc. 
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5. Danés i Llongarriu, Josep Mª. L’església de la Mare de Déu del Tura d’Olot. Olot:
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de la catedral de Barcelona”, Medievalia, 8 (1989), 41-74. 
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Aquest petit nucli polifònic es veuria complementat amb la presència de
la cobla de ministrers, o instrumentistes, els quals acostumaven a interpre-
tar dins del temple les symphoniae —motets instrumentals—, que precedien
les intervencions de la polifonia, en la qual solien doblar les veus o suplir-
les quan convenia. La seva actuació fora del temple consistia en doblar els
motets polifònics que la capella cantava en el curs de les processons, inter-
pretar-ne d’instrumentals, sonoritzar les ceremònies en què hi participava el
Consell de la Vila i actuar en balls i festes de caràcter popular.

I.  El Magisteri de Capella

L’exercici del magisteri de cant del segle XVI donaria pas al magisteri de
capella a partir del primer terç del segle XVII. El càrrec no anava lligat a cap
servitud de benefici i venia subvencionat pel copiosos fruits de la Pia
Almoina que administrava la Universitat d’Olot.7 D’aquesta manera, els
mestres de cant de la parroquial exerciren el seu càrrec en qualitat de sacer-
dots contractats per la comunitat, sense cap dotació beneficial annex al
magisteri de capella.8

En termes generals, el Mestre de Capella acostumava a ser admès com
un membre més a les comunitats de preveres, per la qual cosa, tant si era
beneficiat, per l’existència de la fundació d’un benifet unit al magisteri, com
simplement ordenat, que era el cas de Sant Esteve, podia fruir de la percep-
ció de les distribucions quotidianes senceres que només rebien els preveres
de la comunitat. Per norma general, la seva acceptació en el càrrec acostu-
mava a comportar el compromís del sacerdoci, en cas de no haver rebut
encara els ordes majors, i després de cantar missa, podia tenir un període de
sis mesos de servitud gratuïta, sense interrupció, a tots els oficis i funda-
cions de la comunitat. Aquest era un dels requeriments habituals, i princi-
pals, que condicionaven la recepció definitiva de l’admissió dels mestres de
capella, un cop havien obtingut la seva plaça, amb o sense oposició, dins les
comunitats de preveres en qualitat de residents. D’aquesta manera, podien
participar en el repartiment de les distribucions quotidianes, com la resta
dels membres de la comunitat, un fet que a més d’arrodonir el seu salari
mensual, els permetia integrar-se sense fisures d’ordre social dins la vida
litúrgica de la comunitat per exercir-hi les seves funcions musicals. 
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7. Sala i Giralt, Carme. “A l’insigne compositor P. Antoni Soler i Ramos”, La
Comarca d’Olot, 3-XI-1983; i a Reviure el passat: Retalls d’història local i comarcal. Olot:
Font Moixina, 1992, vol. III, 97-109, i Marquès, Josep M., “Organistes i Mestres de Cape-
lla de la diòcesi de Girona”, Anuario Musical, 54 (1999), 89-130.

8. Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve d’Olot (Notes Històriques), 193.
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La manca d’un benefici adscrit al magisteri, tal com succeïa a Olot, feia
que els candidats que havien obtingut la plaça intentessin aconseguir la seva
perpetuació en el càrrec, fent ús de tota mena de mitjans i d’estratègies.
Quan el 1702 s’intentà adscriure un benefici al magisteri de capella de Sant
Esteve, es feu al·legant la necessitat de millorar la interpretació del cant pla
de la comunitat i de disposar de l’ajuda de dos escolans cantors:

“De com per lo culto divino y bona directio del cor en los oficis y horas
canónicas de dita Isglesia Parroquial, se necessita en aquella de un mestre de
Capella apte y suficient que ensenye de Cant a dos minyons que servescan a les
horas canonicas y officis que en la mateixa Isglesia se celebren”9

Però la temptativa quedà en no res ja que cinc anys després, el 4 l’octu-
bre de 1707, la comunitat de preveres rectificava la inclusió del mestre de
capella entre el nombre dels seus 35 títols beneficials, per tal de no veure
disminuïdes les rendes distributives dels seus membres, desvinculant així la
possesssió del magisteri de l’obtenció de drets beneficials:

“[…] resol la Molt Rnt Comunitat que havent / reconegut esser molt per-
judicial a dita Comunitat lo haver accep-/tat algunas fundacions novas de poc
temps a esta part en las / quals se troba haverhi charitat per 36 titols per ells
haver-hi / comprés lo mestre de cant, y com dit mestre sie facultatiu a / dita
comunitat lo tenir-lo ó dexar-lo de tenir, que de aquí al / devant en las funda-
cions fahedoras a dita comunitat no se / anomenen mes de 35 titols de benefi-
cis, per a que en ningun / temps nos puga ni presumesca algu allegar possecio
alguna / esser forsat dita comunitat lo haver de tenir mestre de cant / pero en
cas se volgues fundar per 36 titols sols no sia compres / dit mestre de cant. Se
accepte.”10

A principis del segle XVIII la comunitat de preveres de l’església parro-
quial arribà a disposar, doncs, d’una dotació de 35 títols beneficials, un
nombre força elevat que es trobava en consonància amb la l’augment
demogràfic de la vila. Mentre el 1716 Olot tenia una població de 4.270 habi-
tants11 —sense comptar la comunitat de preveres i els religiosos conven-
tuals—, en el cens de Floridablanca del 1787 augmentà fins a 9.146. Aquest
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9. Cf. Nota 7.
10. ACGAX. APSEO: Llibre de Resolucions, 1668-1906, f. 10.
11. Puig i Reixach, Miquel. “Notes de demografia olotina del segle XVIII: els

recomptes de 1716-1720”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1992-
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293-356.
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fet que convertia Olot en una de les principals concentracions urbanes del
país, després de Barcelona, Reus, Lleida i Mataró.12

1.1. Funcions i servituds del mestre de capella

El ric fons de protocols notarials de l’ACGax conserva els pactes signats
amb cinc mestres de capella de la parroquial —Josep Carcoler, Josep Sabo-
rit, Bonaventura Feliu, Vicenç Alzina i Honorat Alberich—,13 compresos
entre els anys 1740 i 1820. L’anàlisi del contingut d’aquesta documentació
permet desfilar el seguit d’obligacions inherents al càrrec del magisteri.

L’11 de febrer de 1740 Josep Carcoler signava el document que conte-
nia els pactes de la seva admissió. Les seves obligacions se cenyien a la inter-
pretació del dos repertoris eclesiàstic, el cant pla i la polifonia, al seu en-
senyament i a la solemnització de les principals festivitats del calendari
litúrgic:14

1. Assumir les funcions de cabiscol, “sia obligat a antonar tot lo que
tinga obligació de cantar la Rnt. Com.tat, en totas las horas Canòni-
cas” de la setmana, i interpretar amb elegància el cant pla a les fun-
cions “procurant que en quiscun vers se fassa la pausa, y mediació
deguda, ab la gravedat ques demana per lo Major Culto a Déu.”

2. Tenir cura dels llibres corals, “traurer y tancar los llibres de cor”, és a
dir posar-los en el faristol major del cor de la comunitat d’acord amb
cada ofici del calendari litúrgic, “ÿ tenir-los ben conduhits”, és a dir,
mantenir-los al dia respecte a les noves edicions de breviaris i graduals
impresos procedents de Roma.

3. Instruir quatre, o més, escolans en el cant pla i la polifonia, durant
dues hores diàries.

4. Ensenyar a cantar cant pla als beneficiats de la comunitat, durant una
hora diària, en el cor de la parroquial.
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12. Iglesias, Josep. El cens del comte de Floridablanca, 1787. Barcelona: Fundació Sal-
vador Vives Casajuana, vol I, 1969, p. 52. Malgrat els estralls de les guerres del francès, Olot
seguí creixent fins al primer terç del segle XIX. A partir de llavors, però, entrà en un procés
de desindustrialització a causa de les dificultats per a la mecanització del seu sector tèxtil, que
es veié agreujada per les deficiències del sistema de comunicacions i la inestabilitat social del
moment que propiciaren les guerres carlistes. Vegeu pel cas, Simón Tarrés, Antoni. “Desin-
dustrialización y movimientos migratorios en la Cataluña del Ochocientos. El caso de la ciu-
dad de Olot”, Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 1992-1993, 201-215.

13. Cf. respectivament, ACGAX: Gaspar Clapera, 1740 f. 10-11; i Pau Casabona, 1791,
f. 78-79; 1796, f. 272-273; 1797 f. 107-109; 1816 f. 307-308.

14. Cf. Bonastre, Francesc, “Josep Carcoler († 1776). Notícia biogràfica i compositi-
va”, Recerca Musicològica, I, 1981, 148-149. Apèndix Documental 5.
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5. Interpretar polifonia amb la cantoria en cas que “hi haja altres can-
tors, ô se tinga en dits dias cantoria”, en les principals festivitats de
l’any —Nadal, Sant Esteve, Sant Josep, Setmana Santa, Ascensió,
Corpus, Sant Pere i festivitats de la Mare de Déu— i “y altres dias que
sian ben vistos â dita Rnt. Comunitat per lustre de la Iga, si se troba-
ran los suficients subjectes per cantar”.

6. Estava obligat a cantar “totas las festas de confrarias, y altres festas;
tant en la present Igla com en las demés adjacents, pagant-lo de son
treball. Y en cas no se poguessen convenir, dega recorrer als Protec-
tors, per a que estos taxen, ÿ deliberen lo que sia just donar-li”, la qual
cosa indica la indefensió econòmica del mestre, el qual havia d’assu-
mir també els esforços de preparar el repertori polifònic amb la cape-
lla per a les festes de les confraries, comptant només amb l’incert ajut
dels protectors per donar compensació als seus treballs, és a dir a la
labor compositiva, si era el cas, i al temps i energies destinades a la
preparació dels assajos amb la capella de cantors i la cobla de minis-
trers.

7. Les seves absències de la parroquial, “ab llicensia ÿ permís dels Pro-
tectors”, tenien una limitació de 15 dies i havia de deixar un substitut
adequat per a que el suplís en les funcions corals.

Els pactes no contemplen la presència assajos amb d’altres cantors o
músics tot i que coneixem la relació que es va establir entre la capella i les
cobles de músics de la vila. Curiosament, i tal i com ja ho observà F. Bonas-
tre, el document tampoc esmenta l’obligació del mestre d’haver de compo-
sar obres de nova factura per a les festivitats més assenyalades, ni res relatiu
a la propietat i al dipòsit de les mateixes. Aital fet, però, si que s’inclourà en
els pactes signats amb Josep Saborit el 1791 —“deurá deixar en mans dels
Protectors tots los papers ÿ obras que tinga propis seus lo dia de son
obit”—,15 mentre l’obligació de composar ja es fa palesa en els pactes amb
Bonaventura Feliu del 1796:

“deurá deixar als dits Rnts Protectors no sols los papers que de solfas que
ell servint de Mestre en la pnt Parroquial Iglesia haurá compost, sinó també tots
los que dits Rnts Protectors li haurán entregat dels quals en lo temps de la entre-
ga deurá firmar lo corresponent recibo, peró en lo cas de deixar dit magisteri
sols será obligat en retornar los que li haurán entregat dits Rnts Protectors”.16

Pel que fa als pactes amb Vicenç Alzina, del 1797, el document recull
com en cas de morir el mestre, aquest està obligat a deixar en mans dels pro-
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15. ACGAX. AMO: Pau Casabona, 1791, f. 78-79. 
16. ACGAX. AMO: Pau Casabona, 1796, f. 272-273. 
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tectors de la comunitat, tant l’obra compositiva que haurà escrit durant l’e-
tapa del seu magisteri a la parroquial, com la que aquells li hauran entregat
en préstec. En cas de deixar el càrrec, el mestre només els hi havia de retor-
nar les obres en préstec, ja que formen part del fons de la parroquial.

Als pactes signats el 1816 amb Honorat Alberich, s’hi contempla un
nou aspecte, el de la consideració de malaltia per part del mestre, la qual
cosa l’eximeix de les seves obligacions. Així, quan aquest es trobarà impe-
dit per malaltia:

“Queda desobligat lo dit Mestre de Capella dels pactes y carrechs sobredits
y demes annexos â son Magisteri en quals casos queda â carrech de la Rnt
Comunitat lo desempenyo de las obligacions relativas â son Magisteri”.17

A més, s’hi afegeix també una nova clàusula segons la qual el mestre,
abans d’acceptar una proposta d’un nou magisteri, haurà de romandre un
temps mínim de tres anys en el càrrec:

“El Mestre de Capella no podrá pretendrer y acceptar altre Magisteri de
Capella fins â haver cumplert tres anys desde el dia de la fecha de la present
Escriptura. Finalment i en el cas de que marxi sols se l’obligarà a retornar la obra
que li hauran entregat els Protectors però també la obra que de obligació té de
deixar cada any per lo temps haurá estat Mestre de Capella de dita Iglesia”.18

Dins del ric fons documental de la comunitat de preveres, s’hi conserva
una consueta de 1748, que mostra amb detall algunes de les funcions musi-
cals que havia d’assumir el mestre de capella en determinades festivitats, a
l’hora que estableix les disposicions generals a partir de les quals es regula-
ven els estaments vinculats a la vida musical de la parroquial.

El cant pla sonoritzava les celebracions de les hores canòniques que
regien el calendari litúrgic quotidià, i, tal i com recullen les capitulacions o
pactes d’admissió al magisteri, el mestre de capella n’era el màxim respon-
sable. De fet, en les parròquies de viles semblants a Olot, el càrrec de mes-
tre de capella assumia de forma implícita —tot i la presència d’un setmaner
de cor— les funcions de cabiscol o succentor, és a dir, d’entonador del cant
pla, les quals funcions només es trobaven diferenciades del magisteri de
capella a les grans catedrals.

Aquesta funció convertia el mestre de capella en responsable de tot el
que concernia tant a la interpretació del cant pla, com a la conservació y
actualització dels llibres corals. En l’apartat destinat al faristol, la consueta
ho explicita amb aquests termes:

17. ACGAX. AMO: Pau Casabona, 1816, f. 307-308. 
18. Id., ibid.
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“En lo faristol del Chor se tenen recondits / tots los llibres, que son del ser-
vey del chor, los quals / estan en carrech del Mestre de Capella, y est deu / tenir
lo cuydado de que estigan ben conduits; / y que los escholans del chor los trac-
ten be, y / quant repara lo Mestre que algun llibre nesse-/cita de reparar-se, ho
participe als Protectors; / perque estod donen la providencia nessesaria / de
refer-los. Tots los dits llibres, y demes que per-/tany al servey del Chor, deu
estar en inven-/tary dins lo Arxiu, y est se pren quant entra mes-/tre de cape-
lla, dels quals dehuen haver revista / una vegada cada bienni los Protectors; y
per aixo / las claus de dit Faristol estan en carrech del / Mestre.”19

L’esmentada consueta del segle XVIII recull la manera com s’alternaven les
entonacions del cant pla que feia el mestre, amb les respostes dels versets que
cantava el cor de la comunitat, durant les absoltes dels aniversaris menors:

“Posat lo Preste a son puesto, y no antes, comença / lo Mestre de Capella,
o lo Chor semmaner en / sa ausencia, la absolta Libera me Domine Segons / dis-
posa lo Ritual numero 271 canta tremens fac-/tus sum ego y prosegeuix lo Chor,
y així ma-/teix de las altres dos absoltas, so es Qui Lazarum / y Ne recorderis,
y a la fi de quiscuna de di-/tas absoltas lo dit Mestre, o Chor semmaner, / can-
tan lo vers Kyrie eleyson; y tot lo chor respon / Christe eleyson, Kyrieleyson.”20

La consueta contempla també les obligacions genèriques del mestre de
capella per a l’exercici del seu magisteri, posant en primer terme les seves
funcions de cabiscol en la conducció del cant pla de la comunitat, la qual
cosa rubrica una vegada més com aquesta era la primera preocupació de les
comunitats de preveres pel que fa a la satisfacció dels seus serveis musicals,
restant la polifonia en un segon terme:

“Mestre de Capella. / Les obligacions del Mestre son entonar, o / cantar tot
lo que toca a la Comunitat com está dit / y se dira en differents llochs de la pre-
sent Con-/sueta. Mes, te obligacio en los officis ferials / portar lo Chor, o fer
de semmaner de / faristol, y en tots los officis de difunts resats / y minoret.
Mes, te encarrech de ense-/yar quatre minyons per lo servey del chor, / tant en
cant figurat, com en lo cant / pla. Las demes obligacions te lo mestre se / tro-
ban en lo acte de conduccio.”21

En l’exercici de les entonacions del cant pla de les antífones, himnes i
salms dels oficis diaris de les hores canòniques, el mestre de cant alternava
de forma setmanal aquesta funció amb el diaca.
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1.2. Escolans cantors

Tal i com apuntàvem a l’inici d’aquest apartat, és molt probable que des
de mitjan segle XVI entre les principals funcions del magisteri de cant s’hi
contemplés l’ensenyança del cant pla i de la polifonia —anomenada llavors
cant d’orgue o cant figurat per la seva representació gràfica en notes o figu-
res mensurals— a un reduït nombre d’infants, dos o quatre, els quals assu-
mirien les tasques de cantar els versets del repertori antifonal i responsorial
del cant pla de les hores canòniques, i les parts, o veus, agudes del contra-
punt polifònic quan aquest entrava en escena, principalment en les festivi-
tats de major solemnitat.

Les primeres dades indirectes sobre la presència dels escolans cantors
les remet el nomenament, el 1627, del mestre de cant Antoni Figueres, en el
qual s’establí que, a més d’ensenyar cant pla i cant d’orgue als beneficiats,
havia d’instruir en el cant als minyons de la vila que tinguessin aptituds per
a esdevenir escolans cantors.22

A partir del segle XVIII el nombre d’escolans cantors quedà fixat en
quatre. La consueta de 1748 en regula les obligacions pel que fa a la seva
participació en el cant dels versets del cant pla a les hores canòniques, de
matines a completes, oficis de difunts, cant del martirologi i en tota la resta
d’actes religiosos de caràcter devocional. El mestre de capella els conduïa
des de davant del faristol, on s’hi emplaçaven drets “a dos alas” —als dos
costats del faristol que sostenia els llibres corals—, per ordre d’antiguitat.
Heus ací el detall de les seves obligacions i de les compensacions econòmi-
ques segons si es tractava de funcions de la comunitat, de les confraries o de
devocions particulars:

“1. Escholans de Chor: son quatre minyons / destinats per la Comunitat
per lo servey del Chor, / y aprobats per lo Mestre de Capella ab lo / benepla-
cit dels Protectors, o Comunitat. Dehuen / assistir al Chor en totas las funcions
cantadas / y en altres funcions fora del Chor, ahont / assisteix la Comunitat,
cantan los versos en las / horas diurnas, y nocturnas, y tocan las Anti-/fonas
exceptadas las del Benedictus, y Mag-/nificat, y també en los officis de diffunts,
en-/cara que sien resats. Han també de enton-/nar lo Jube Domine benedicere
en las Completas, y lo / mes apte de ells deu cantar lo Martirilo-/gi, y si son
dos aptes, dehuen-lo cantar per / semmanas quiscun de ells. /

2. Quant están en lo Chor dehuen estar devant / lo faristol drets a dos alas
guardant lo ordre / de antiguitat entre ells, per servir y subminis-/trar lo que se
offeresca; menos en las funcions / molt llargas, que a las horas a direcció del
Mes-/tre podran assentar-se en son lloch y temps en / los dos banchs del Chor,
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que son arrimats a la / barana. Un de ells te obligació tots los dias / de traurer
y tancar tots los llibres nessesaris / per lo reso tant de matinas, com en las ves-
pres / y demes funcions de la Iglesia. Esta obligacio / com las demes, se podran
partir entre si a di-/reccio del Mestre. Dehuen observar em totas / las funcions
tota modestia. /

3. Los escholans entren en totas las funcions tant / de combregars, funera-
rias, officis de devoció, / confrarias, cantar de animas, y en altres / funcions en
las quals entreran […] /

4. Los salaris, o estipendis que tenen en las / ditas respective funcions son
los seguents: / Primo en los combregars y extremaunsions / particulars tenen
quatre diners Bar: en / las generals sis diners. En los enterros y seque-/las par-
ticulars nou diners: en los generals un / sou y sis Bar. En quiscun offici de hon-
rras / particulars nou diners Bar. En las honras / generals un sou per quiscun
offici. En los officis / generlals ab nocturnos tenen quatre diners / per quiscun
nocturno, y Laudes, y tambe / quatre diners per vespres. /

5. En los officis de Confraria y cantars de de-/vocio tenen nou diners. En
las professons / de Confrarias nou diners. En las Comple-/tas de Confraria sis
diners. En los officis de / albats particulars nou diners. En los generals un / sou
y sis. En los cantars de animas nou di-/ners.

6. Dehuen assistir puntuals a totas las func-/cions revestits ab sa cota; y en
totas las func-/cions generals solemnes, com son las festas / anyals y altres
equiparadas a estas; y / sempre que en lo altar y hi ha quatre bor-/dons, o dos,
y sempre qoe lo SSm. sie pa-/tent deurant portar sobrepallís; lo qual / es a
carrech de la Comunitat fer-los sempre / que sie nessesari, y ben vist a la
Comunitat, o als / Protectors, com y també fer-los rentar, perque / vayan ab
tota decencia. També esta a / carrech de la Comunitat fer-los cotas de panyo /
vermell de dos en dos anys, quedant las cotas vellas a favor dels dits escholans,
y si / mor algun actual escolá se ha practicat algunas / vegades asistir los Resi-
dents per devoció (ad libitum) / sens estipendi al offici de enterro sequela y
combregar / tocants e general, y pagar la comunitat los drets particulars.”23

La majoria dels escolans pertanyien a famílies molt pobres. Així ho
palesa el fet que, Gabriel Pi, escolà de cor, el 16 de març de 1737, demanés
a la comunitat un manacort per a poder estudiar orgue, atès que a causa de
la seva pobresa no podia disposar-ne de cap:

“se llegí una suplica presen-/tada per Gabriel Pi (escolà de cor) ab la qual
su-/plicava a la Rnt. Comtat. Que en atenció que per sa pobresa / no podia pas-
sar avant en son estudi de orga, se / servís la Rt. Comtat. en fer-li una caritat
per poder / comprar un manacort, y atesos los bons serveÿs / tenia rebut dita
Comtat., y tots los individuos en particular se li foren deliberadas dos doblas /
dich 11 ll. 4 s.”24
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La documentació del fons de la comunitat de preveres permet veure
com la majoria dels escolans de cor feien paral·lelament estudis d’orgue amb
el titular d’aquest magisteri.

Així com els mestre de capella solien escriure per Nadal un villancet per
a 3 ó 4 veus de tiple per felicitar les bones festes als seus escolans, també era
consuetud que aquell dia la comunitat els oferís un suculent esmorzar. Així
ho palesen les inscripcions anuals d’aquest costum en els llibres de comptes
de la comunitat. Igualment, el mestre de capella tenia cura de la seva higie-
ne i indumentària, per la qual cosa en els mateixos llibres de despeses es fa
palesa la necessitat de “fer rentar ÿ crespar los 4 sobrepellissos dels 4 escho-
lans de chor”, o els rebuts pagats al sastre “per lo treball de fer adobar las
cotas dels 4 escholans de chor”, el qual sovint havia de “mudar los flochs als
cullets de las cotas.”25 Les cotes per als escolans del Cor es feien noves cada
dos anys.

En el decurs de la presentació dels successius mestre de capella de la
parroquial, donarem a conèixer les dades conservades en la documentació
sobre els escolans que van cantar sota els seus respectius mestratges.

1.3. Cantoria i ministrers

Les festes de Nadal, amb la del patronatge de Sant Esteve, juntament
amb les de Corpus, eren celebracions que permetien el lluïment de la can-
toria i de les cobles de ministrers que participaven en la interpretació dels
villancets que el mestre de capella escrivia per a ells i per a la satisfacció
dels fidels de la vila, els quals els solien esperar amb entusiasme i expecta-
ció.

Els villancets de Nadal se solien interpretar dins del temple i es canta-
ven dins de l’espai litúrgic que ocupaven els tres responsoris de matines,
això feia que hom els cantés a la nit de Nadal, després de la missa del gall.
A Olot, servem notícia de com el comú de la vila, el 15 de desembre de
1680, satisfé les despeses establertes al cap de la cobla de ministrers per a
intervenir en exclusiva a la parroquial:

“a Lluis Cos en adjutori del gasto y lloguers del mu-/sichs per las festas de
Nadal se li donen 3 ll m plata, cantant / emperò los musichs per los officis los
tres dies de Nadal en / la parroquial y no altrament”.26
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De la mateixa manera, el 20 d desembre de 1682, el consistori resolgué
pagar 3 lliures “a Josep Torras musich / y a sos companys… per ajudar a
cantar en los officis del dit die de Nadal”.27

Dins del calendari litúrgic i musical de la parroquial, a part de les cele-
bracions de les principals festivitats anuals de Nadal, Sant Esteve, Cande-
lera, Setmana Santa, Ascensió, Sant Pere i las festivitats de la Mare de Déu
—en especial Santa Maria d’agost i la Nativitat de Maria—, la festa de Cor-
pus Christi revestia una solemnitat en la que la música hi ocupava un des-
tacat protagonisme, gràcies a la interpretació dels villancets amb la cantoria
i la cobla de ministrers. Aquell fenomen esdevenia una de les grans atrac-
cions d’aquella celebració tant esperades pels vilatans.

El mestre de capella de la parroquial era el màxim responsable de pre-
parar el repertori que, amb motiu de les principals festivitats de l’any, inter-
pretava la capella de música de la parroquial. A banda dels escolans i can-
tors de la capella, el mestre de capella comptava sovint amb la presència dels
ministrers de la vila per a les parts instrumentals, i també amb el reforç d’al-
tres cobles de la comarca quan el repertori ho requeria.

Durant la vuitada, o octava, de Corpus la vila se submergia en una set-
mana farçida de celebracions que culminaven el seu màxim lluïment en la
festivitat del dia de Corpus, amb l’església curullada amb la llum de les tor-
xes i ornamentada amb el so de les veus i els instruments. Dins d’aquella
setmana de celebracions, l’organització de la qual corria a càrrec de la con-
fraria de la Minerva, la presència de la cantoria i la cobla de ministrers pre-
nia un destacat relleu quan les processons que recorrien els carrers de la vila
s’aturaven a la plaça Major i a les placetes del Carme i de Sant Esteve; allà
la cantoria i els ministrers hi interpretaven motets i villancets, acompanyats
dels balls de gegant i els espetecs de la mulassa. La confraria de la Minerva
feia tots els possibles per a que “la musica sia tot lo que permettia lo país”.28

En molts indrets, per a la interpretació dels villancets hom acostumava a
construir petits cadafals a fi que els vilatans poguessin sentir i veure els
músics amb facilitat.

La consueta de 1748 dóna llum sobre en les celebracions d’aquesta fes-
tivitat. Durant la vigília de Corpus les campanes tocaven a vespres a les tres
de la tarda i abans de començar l’ofici la comunitat entonava el Tantum ergo
abans de l’exposició de la custòdia en el presbiteri. A continuació la comu-
nitat se situava en el cor de la parroquial “per a cantar / las vespres, que se
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cantan los psalms ab cant / figurat alternatim ab lo Chor y musichs —co-
mençant lo primer los musichs— ab la assistencia dels quatre bordoners,
que estan de-/vant lo faristol […]”; després del cant dels salms de comple-
tes “se reserva lo SSm., estant lo clero en / lo Chor, cantant lo Tantum ergo
la cantoria, / los escolans del chor lo verset, a que respon la / mateixa can-
toria.”29

Durant tota la vuitada “hi ha / matinas y horas cantadas” i, després de
les matines del dia de Corpus es cantava “lo Te Deum y Benedictus ab
orga”, abans de l’ofici; per la tarda “se cantan las vespres solemnes abqua-
/tre bordons; lo primer salm se canta ab / cant figurat y lo Magnificat; los
demes se / cantan a chors per lo clero”.30 Després de les completes s’inicia-
va la processó de la custòdia major, portada per quatre sacerdots en el taber-
nacle, amb l’assistència de les comunitats dels convents del Carme i dels
Caputxins, les confraries amb les seves atxes i banderes.

La música intervenia en diversos moments en el curs de la processó: “en
dita professo se canta lo himne Sacris v[erset] / los cantors a fals bordó can-
tan un vers, altre lo cle-/ro, y altre los musichs ab ministrils”,31 la qual cosa
assenyala l’alternança en el cant dels versets de l’himne entre la cantoria,
amb polifonia d’estil falsbordonístic, i la cobla de ministrers amb la matei-
xa música. 

La consueta recull com la següent intervenció musical corresponia als
esperats villancets: “se cantan villansicos / en la plaça major, en la plaça del
Carme, y en / la de St. Esteve en sos llochs acostumats, cantant / lo villen-
sico en cada hu d’estos llochs, fets los acatos y / dansa de la Aguila / los
Gegans , y la Mulassa”.32 Finalment, la processó retornava a l’església i es
feia la reserva “cantant los cantors lo Tantum ergo.”

El dia següent, divendres, després de les completes de les sis de la tarda,
els preveres formaven una rotllana al presbiteri des de l’altar major “fins al
/ pla devant Sta. Sabina, ahont estan agenollats lo / temps del villensico.”33

L’endemà, dissabte, es repetia la processó que “ix per la porta major,
baixa per lo carrer de la força dret / a la plaça, voltant dita plaça per la part
de / baix se canta villensico al cap de la plaça que / mira al carrer Major. Can-
tat lo villensico y / incensat per lo turiferari lo SSm. Sagrament, lo / admi-
nistrador ecclesiastich fa los tres acatos ab / lo pandó, havent fet lo mateix la
Aguila, Gegans / y Mulassa com queda dit en la professo de Corpus.”34
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Diumenge es cantaven les hores i l’ofici com els dies anteriors. Mentre
es cantaven les vespres a Sant Esteve quatre residents es desplaçaven per fer
el mateix al santuari del Tura. Després de vespres, “va tota la comunitat ab
habits de chor en professo (anant / devant lo andador ab pando y los
musichs tocant) a la / casa del administrador ecclesiastich”, per dirigir-se a
l’esglesia del Tura. A la processó, a l’igual e que en la del dia de Corpus, hi
“assisteixen los regidors portant las / vars del talam; totas las Confrarias ab
Ban-/deras y atxas, la Aguila, Gegans, y Mulassa, se / cantan villensicos en
tres paratges; so es en la / plaça del Carme, en la plaça Major, y en la / plaça
del Angel; se canta lo himne Sacris en / la forma dita en la professó de Cor-
pus […] luego se torna acompanyar a sa casa per la / Comunitat lo admi-
nistrador en la mateixa forma / que se acompanya des de aquella a la Igla.
De / Altura ab musichs y pandó […]”35

A les vespres del dijous de l’octava de Corpus es tornava a cantar “ab
cantoria / lo primer psalm / y lo Magnificat /, com en lo dia de Cor-/pus
[…] després de vespres se-/guidament se cantan completas”, i després es
feia de nou la processó “passant per lo mateix camí que en lo disapte in-/fra
octava, y ab la mateixa assistencia se / canta un vilensico en lo alt de la plaça,
ahont / acostuma estar previnguda una mesa decenment / adornada ab son
frontal, toallas y corporals per a / reposar en ella la custodia gran, mentres
se can-/ta lo villensico, y arriba a la Igla. la profes-/so, se canta altre villen-
sico […]”36

Al terme de la setmana de Corpus eren nou els villancets que s’inter-
pretaven amb la cantoria i la cobla de ministres, mentre la cantoria, amb
l’orgue, cantava dos Dixit Dominus, el primer salm de vespres, i dos Mag-
nificat a l’interior del temple. En el curs de la processó la cantoria i els
ministrers s’alternaven en la interpretació dels versets del Sacris solemnis.

En l’apartat dedicat a les cobles tractarem amb detall del seu procés his-
tòric, així com del seu repertori.

II.  Els Mestres de Capella

Es conserven poques dades documentals dels compositors que van regir
el magisteri de la parroquial, anteriors a l’arribada de Josep Carcoler. De fet,
són força escadusseres les notícies que testimonien el pas d’Antoni Figue-
res, Joan Verdalet, Esteve Benet, Francesc Balla i Jaume Sala pel magisteri
de capella de la parroquial en el curs del segle XVII. Assenyalem entre
parèntesi els anys en què regiren el magisteri de la capella de Sant Esteve.
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Antoni Figueres (...1622...)

Aquest és el primer mestre de cant de qui servem notícia. El 13 d’octu-
bre de 1622 la comunitat de preveres el va nomenar mestre de cant, amb les
funcions d’ensenyar a cantar durant una hora diària als preveres i a 6 infants
corers cant pla i cant d’orgue, és a dir, polifonia. El mestre de cant tenia
també l’obligació de conduir el cants dels oficis dels primers i tercers diu-
menges de mes, a banda de les principals festes del calendari litúrgic, per la
qual cosa la comunitat el recompensava amb els guanys equivalents als d’un
beneficiat resident.37

Sabem que el 1631 el mestre Figueres seguia residint a Olot, ates la seva
presència entre els beneficiats i curats, i les comunitats carmelita i caputxi-
na, que participaren en la processó celebrada amb motiu de la inauguració
de la nova església dels frares caputxins, els quals ja feia 4 anys que havien
arribat a Olot.38

És molt probable que el mestre Figueras fos l’encarregat de conduir, i
segurament de compondre, la música que acompanyà les festes que se cele-
braren entre els dies 6 i 8 de setembre de 1636 al santuari del Tura, amb
motiu de la inauguració d’un nou retaule. El retaule s’instal·là el dia 6 i per
festejar-ho es feu una “mostra de armas” amb més de 100 soldats, “corre-
gueren dos vacas molt valentas” i “devant lo portal de nostre Sª de Altura
[hi col·locaren] dos catafals ahont stigueren / las dos cobles de musichs
sonant tota la tarda molt suaus y destres seguidilles”. El dia 8, festivitat en
què se celebra la nativitat de Maria, “feren un solemne offici ab una canto-
ria grandiosa a dos coros y los musichs ab una missa nova que havian tre-
ballada” —probablement del mestre Figueres—, i les cobles “estigueren
molta part / de la nit sonant y ferne un ball a la plassa ab moltes damas”.39

Joan Verdalet (...1650)

Joan Verdalet nasqué a Olot el 1632, fill de Bartomeu Verdalet i Dioni-
sia:

“Lo mateix dia de los cuatre de agost de mil sis cents y trenta dos, Joan
Domingo, fill legítim y natural de Bartomeu Verdalet y de Dionisia muller sua,
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fonch batejat per mi lo Sr. Pere Martyr Cols, prev. domer de y en pnt. Igla.
foren (padrins) lo honor. Joan Morató cónsul en tercer grau lo any pnt. y la Sra.
Magdalena Parrineta viuda.”40

La seva formació musical es degué forjar a l’escolania de Sant Esteve,
probablement amb Antoni Figueres, mestre de la capella olotina el 1622, i
amb Francesc Batlle, organista de la parroquial entre 1625 i 1679.

Les úniques dades sobre el suposat pas de Joan Verdalet pel magisteri
olotí es desprenen de les paraules de F. Civil, quan afirmava que el 1650,
amb divuit anys d’edat, ja constava com a mestre de capella de Sant Este-
ve.41 Amb tot, es tracta d’una dada que no hem pogut corroborar i que con-
trasta amb la presència de Josep Gou en aquella mateix data. 

Quan el capítol de la catedral de Girona conferí el títol d’organista a
Verdalet el 26 d’agost de 1652, les actes capitulars esmenten que fou deixe-
ble de Jaume Molina, el darrer obtentor de l’organistia de la seu, el qual
havia traspassat l’11 de juny d’aquell mateix any. 

Tal i com apunta F. Civil, probablement, Verdalet es trobava a Girona
des de principis de juny, hostatjat a casa d’uns familiars seus, per assistir el
seu mestre en el seu traspàs i acomiadar les seves despulles. Pocs dies des-
prés, el capítol gironí havia rebut una carta de l’organista de Mataró, Jaume
Fontanals, el qual s’interessava per ocupar la vacant de l’orgue, com també
de l’organista de La Seu d’Urgell, que en aquelles dates era Pere Serrano.42

Verdalet, però, romangué unes setmanes més a Girona, on tingué ocasió de
sonar l’orgue de la seu durant les festivitats de Sant Joan, convidat pels capi-
tulars. Aquells van deliberar, atenent “quod modo est presenti in civitate
organista Oloti [Joan Verdalet] qui tanget in dominica sequentis S. Joanni
si placet”, i resolgueren “quod dictus organista de Olot tanget dictis diebus
organum quod auditu videbitur quid sit faciendum”.43

Les audicions de Verdalet des de l’orgue gironí sembla que van satisfer
els capitulars, els quals, després de rebre la renúncia de l’organista de La
Seu, decidiren, el 26 d’agost, “confere organum Joanni Verdalet discipulo
Jacobi Molina […]”, i, en conseqüència, “quod canonicus Stanyol Galba
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40. ADG. APSEO: Llibre de Baptismes, 1632, f. 89. Citat per Francesc Civil i Cas-
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Estudios Gerundenses, XXI (1972-1973), 117-169.

41. Civil i Castellví, Francesc. “Compositores y organistas gerundenses en el siglo
XVII”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XXI (1972-1973), 140 i “Mestres de la
Capella de Cant i organistes de la Parròquia de Santa Esteve de la vila d’Olot, segles XVII i
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42. Cf. Pedrell, Felip i Anglès, Higini. Els madrigals i la missa de difunts d’en Bru-
dieu. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 1921, 146-147.
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música en la catedral de Gerona durante el siglo XVII”, Anuario Musical, XV (1960), 236.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



scribat Joanni Verdalet ville de Olot quod veniet dum primum potuerit”,44

a fi de prendre possessió del magisteri de de l’orgue de la catedral. Proba-
blement des de finals de juny Verdalet havia retornat a la seva vila natal.

Tanmateix, el procés de l’entrada de Verdalet a l’organistia de la catedral
de Girona planteja alguns interrogants respecte a la seva estada al capdavant
de la capella d’Olot. En primer terme, si hom se cenyeix a les fonts docu-
mentals, cal recordar que aquestes expliciten que Verdalet va ser deixeble de
l’organista Jaume Molina a la catedral de Girona, amb la qual cosa resta un
marge temporal molt estret per situar-lo, com feu F. Civil, en el magisteri de
la capella olotina, a l’entorn de 1650. D’altra banda, la seva formació i dedi-
cació orientada a l’orgue ens mena a dubtar d’aquesta atribució que hom li
fa del magisteri de capella de Sant Esteve.

Joan Verdalet romangué en el magisteri de l’orgue gironí fins el 1685, en
què el succeí el seu primer fill, homònim, fins llavors organista de Sant Feliu
de Girona. Traspassà el 5 de març de 1691, i les seves despulles descansen en
els claustres de la catedral, sota una llosa que resa: “Hic cadàver tumulatur
Joannis Verdalet qui huic alme sedi quadraginta fere inservit organista et
obiit die 5 martii 1691. Ejusque consortis Monicae quae prius decessarat 19
novembris 1677 ad hunc tumulum trànslata opera Francisci Verdalet pbri.
beneficiati ejusdem ecclesiae ac Joannis Verdalet organistae similiter filio-
rum eorumdem sibi suisque diccatum 19 novembris 1703.”45

Es conserven obres seves al Fons Carreras i Dagas de la BC i al Fons
Musical CMar.46

Josep Gou (1650…)

Malgrat l’atribució adés esmentada que feu F. Civil del magisteri olotí a
Joan Verdalet el 1650, en aquest mateix any apareix documentada la figura
de Josep Gou, com a mestre de cant de la parroquial. El 9 d’agost de 1650
Josep Gou formava part del grup de preveres que partiparen en la benedic-
ció que feu el domer de Sant Esteve d’uns horts habilitats per a cementiri,
amb motiu dels estralls de la pesta que s’havia escampat per Olot l’estiu d’a-
quell any.47 Durant el tercer quart del segle XVII, Esteve Gou i Jaume Gou,
probablement emparentats amb el mestre de capella, consten entre els bene-
ficiats residents de la parroquial.48
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Esteve Benet (…1652-1680)

F. Civil fou qui suggerí que Esteve Benet regia el magisteri de la capella
de Sant Esteve d’Olot després de la marxa J. Verdalet: “l’ascens, en 1652, del
jove Verdalet a l’Orgue de Girona degué produir un buit ben comprensible
en la marxa de la Capella de música de Sant Esteve, la direcció de la qual
aniria sens dubte compartida entre el reverend Esteve Benet i mossèn Balle,
l’organista”.49 No aporta però les fonts per corroborar aquesta informació.

E. Bonet es trobaria al capdavant de la capella de la parroquial quan s’i-
naugurà la nova capella que havia de guardar les relíquies de santa Sabina,
l’agost de 1668. La solemnitat de l’acte es veié curullada per la presència de
cinc capelles de cantors, i dues de ministers, que es van repartir dins l’espai
arquitectònic per interpretar obres de repertori policoral:

“se cantà á cinch coros que may mes se era vist en Olot per qui eran los
millors cantors de Catalunya çó és: los millors de Montserrat que sino me
engany ab los tiples eran cinch, los millors de Barcelona, de Gerona, de Vich,
Besalú y Ripoll, les cors eran en la columna quontra la capella del St. Crucifix
un, en lo pulpit un altre, en la orga un altre, y en lo cor dos, y lo un cor era de
instruments de corda y lo altre de manastrils, dient lo offici se cantaren unas
lletras fetas al propòsit de la Santa que eran gran cosa.”50

La capella de Montserrat, amb la seva Escolania, es trobava el 1668 sota
el mestratge de Joan Cererols, el qual, probablement es degué desplaçar a
Olot amb una escollida selecció dels seus cantors. Tot i que el document no
especifica més detalls sobre la presència d’aquelles capelles, es podria ima-
ginar que la referència a “los millors [cantors] de Barcelona” podria anar
adreçada a la capella de Santa Maria del Mar, una capella que disposava de
molta mobilitat, convidada sovint a cantar en celebracions arreu del país i
que retornà a Olot el 1763 per a les festes de l’ampliació del temple; Miquel
Rosquelles n’era el seu mestre de capella el 1668. Respecte a la presència de
les capelles de Girona i Vic, cal suposar que es tracta de les capelles cate-
dralícies amb els seus respectius titulars Felip Parellada i Josep Serra o
Jaume Baseia. Pel que fa a Besalú i Ripoll, degueren comptar amb escolans
i cantors dels dos cenobis benedictins propers a Olot.
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Esteve Benet degué regir el magisteri de la parroquial fins l’arribada del
seu successor Jaume Sala el 1680, atès que en aquella data impugnà —com
també ho feu Jaume Sala— el nomenament que havia fet el Consell de la
Vila de l’olotí Gabriel Nadal, el qual procedia de l’Escolania de Montserrat,
per a regir tot i la seva joventut l’organistia de Sant Esteve.51

Jaume Sala (1680-1694)

Es conservem el pactes que la comunitat signà amb Jaume Sala per
admetre’l en el magisteri de capella. En el document s’hi especifiquen les
obligacions relatives a la seva responsabilitat pel que fa a la conducció de les
entonacions del cant pla, l’ensenyament del mateix als beneficiats i el man-
teniment del llibres corals. El document ha arribat fins a nosaltres en un
estat de conservació bastant deficient i tan sols permet de llegir-ne alguns
fragments. 

Tanmateix, expressa que “lo dit Rnt. Jaume Sala / sia tingut y obligat en
fer la setma-/na […] y portar l ofici tots los dias / ferials y sempra que no
sera dobla […] los dies semidobles al beneficiat / sermaner y an als curats
quant / tenan obligacio si u voldran y los / dies dobles […] Item sia […]
obligat ensenyar / sis mityons o a mes […], deixar una persona preparada
per dirigir el cant pla en cas d’absència, prèvia llicència de la comunitat. El
que sorpren del document és l’elevat nombre de 6 infants cantors amb que
comptava la capella en aquelles dates, un nombre que gairebé l’equiparaba
amb la catedral de Vic, la qual en aquella mateixa època disposava d’entre 6
i 8 “minyons” cantors.52

F. Civil esmenta, sense citar-ne la font, que J. Sala tenia 34 anys d’edat
en el moment de prendre possessió del magisteri, el 1680. Hauria nascut per
tant el 1646. Traspassà el 17 de setembre de 1694: “A 17 de setembre de 1694
fou enterrat / en la Iglesia parroquial de Olot lo Rnt Jaume / Sala, mestre
de Capella ab asistencia de / tots los pres, rebe los sagraments de la ex-/tre-
muncio.”53

Tomàs Martí (1705-1738)

Tomàs Martí, nascut a l’entorn de 1660, regí la capella de Sant Esteve des
de 1705, aproximadament, fins a la seva jubilació el 16 de gener de 1731.
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F. Civil el relacionà amb el religiós carmelità Francesc Martí, el qual, junta-
ment amb Joan Verdalet, formà part del tribunal de les oposions al magis-
teri de la catedral de Girona, el març de 1682. Igualment, vinculà ambdós
Martí amb la nissaga d’organistes iniciada per Joan Martí a la catedral de
Girona a principis del segle XVII.54

Amb l’arribada de T. Martí, el càrrec de mestre de Capella va establir-se
com a Benefici. T. Martí va ser un dels mestres de capella que va exercir el
magisteri durant més de 25 anys, per la qual cosa és de suposar que com-
pondria una nombrosa quantitat d’obres, tot i així, però, no se n’ha conser-
vat cap en el fons musical de la parroquial.

Durant l’època del seu magisteri, es van redactar unes ordinacions per
tal de regular la pietat i el bon capteniment dels beneficiats durant el rés de
les hores canòniques en el cor. El document data de 1717 i en el seu redac-
tat conté diverses referències a les responsabilitats de l’entonador, o “suc-
centor”, al qual revesteix d’un perfil d’autoritat dins del cor. Aquesta tasca
que habitualment havia d’assumir el mestre de capella, topava sovint amb
les inèrcies dels residents del cor, els quals acostumaven a considerar el mes-
tre de capella com un element extern al si de la comunitat. El document en
qüestió ofereix un retrat realista del que podia succeir en el cor durant el res
i el cant dels oficis i les hores canòniques:

“[…] manam i ordenam que lo prebere que exercirà lo offici de sustentor
en lo chor, antes de començar lo reso tinga trets y registrats los llibres de chor
[…] manam estatuhim i ordenam que los residents estigan ab tota decència en
lo chor, no posant un genoll sobre altre, llegint cartes, ni altras papers, ni vagant
de una part de cor a altre, ans bé dega estar y estiga quiscun en sa cadira, menos
en las ocasions haurà de cantar al faristol i així mateix que no se aboquen a las
baranas dels chor, perquè així donaran major exemple al Poble y si en açó fal-
tan dega dit Sustentor, o Entonador ab modèstia y fraternitat advertirlos.

Item manam, estatuhim i ordenam que las horas canonicas se resen sens
precipitació, de forma que una part de chor no comence lo vers, que no sie ja
acabat lo antecedent per la altra part del chor, per no complirse altrament obli-
gació de lo reso, encarregant lo compliment desta obligacio la conciència del dit
Sustentor.

Item manam, estatuhim y ordenam que ningun dels residents puga entrar
en lo chor, ni eixir de ell després que serà dit lo Glòria Patri del primer Psalm,
així de matinas com de las demés horas canònicas; y en los oficis, després que
seran dits los Khriries, y en cas que algun dels dits residents tingués necessitat
de eixir els chor en alguna de ditas ocasions dega demanar y demane la venia al
Sustentor y als bordoners […]”55
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La documentació de la comunitat de preveres conté diverses resolucions
que posen de manifest l’existència de serioses discrepàncies entre T. Martí i
diversos membres de la comunitat, a l’hora que deixen entreveure el taran-
nà impetuós que, segons sembla, era característic del seu mestre de capella.
En la reunió de la comunitat del 6 de setembre de 1720, hom posava en evi-
dència que s’havia produït un intercanvi d’injúries entre el mestre i alguns
membres de la comunitat, segons sembla a ran d’algun incompliment de les
seves obligacions. El temor a les seves imprevisibles reaccions va menar la
comunitat a prendre la resolució d’acomiadar-lo del seu càrrec, donant-li de
marge per marxar tot el mes de setembre, i a clavar cartells de reclam als
interessats a regir el magisteri, a la mateixa vila i a la catedral de Vic. Era,
sens dubte, un afer que venia de lluny, i pel que sembla, el mestre ja havia
rebut diverses amonestacions al respecte:

“[…] diferents individuos del / comu de pnt. se senten injuriats del Mestre
de Capella ÿ exami-/nadas ditas injurias ÿ renovant-se dit acte de comunitat,
que ha-/vent-se en moltas ocasions avisat lo dit Mestre que cumplis en las obli-
/gacions que tenia per raho de la admissio y carrech, y que se repor-/tas en sas
promptituts despedint-lo nunc pro tunc sino se corretgia / de ditas monicions
y no se exprimenta fruit algu y tement prudent-/ment de sa natural prompti-
tud algun exces contra algun benefi-/ciat, fou resolt ab pluraliata de vius fos
despedit dit mestre donant-li / par sa conveniencia tot lo mes de setembre del
present any; y fou per dos / dels protectors a dit Mestre intimat dit dia 6 de
setembre y per dit effecte / lo mateix dia se plantaren cartells en diferents parts
de la present vila y / lo dia immediadament seguent se remete altre cartell a la
Seu / de Vich.”56

Els protectors de la comunitat van escriure al vicari general de la diòce-
si, Gabriel Mallol, per posar-lo al corrent de l’afer i de la decisió que havien
pres d’acomiadar el mestre T. Martí. L’endemà mateix, 7 de setembre de
1720, el vicari redactava una resposta urgent en la qual expressava, en pri-
mer terme, la seva comprensió per la indignació del protectors, sense negar
que si el mestre els havia faltat el respecte “no sie digne de càstich”. Tan-
mateix, el vicari considerava que la resolució que havien pres era molt extre-
ma, pròpia només de faltes i delictes molt greus, “mayorment tenint / lo
merit de vint ÿ tants anys de serveÿ ab bastant satisfacció”, tot i les opinions
diverses al respecte. En la seva missiva insistia en què “no executa nostra
Iglesia semblants / rigors ab los cantors no obstant que gasta ab ells sum-
mes / molt quantioses (a mes dels dotse beneficis), havent vist / moltas
vegadas passar ab una correccio, o, leve càstich, delic-/tes de major monta
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que los del mestre de capella”, per la qual cosa, després de valorar amb aten-
ció l’escrit dels protectors els aconsellà de suspendre la seva resolució: 

“estimaré a eixa comunitat / suspenga la resolucio de licenciar lo mestre per
tot lo 8bre / pues en aquest intermedi me avistaré ab los protectors y veu-/rem
si pora tenir la materia alguna componenda en satisfac-/ció de aqueix comu.”57

L’endemà mateix, el 8 de setembre de 1720, el sagristà entregà al secre-
tari aquesta resposta del vicari general Gabriel Mallol, en la qual sol·licita-
va a la comunitat que concedissin al mestre Martí una pròrroga de dos
mesos fins a la seva arribada a Olot i que, a l’hora, miressin d’arribar a una
acord sobre aquesta delicada situació:

“lo dit Sr. deya a la comunitat estimaria / que la dita comunitat suspengues
la resolucio havia pres de licen-/ciar al mestre per tot lo octubre, pues en est
intermedi se avistaria / dit Sr ab los protectors y veuria si poria tenir la materia
alguna / componenda a satisfaccio del comu dient esperava veurer eixa / fineza
al comu a que correspondria; y la comunitat nemine dis-/crepante per donar
gust a dit Sr vicari general resolgue se li donaven / a dit mestre los dits dos
mesos, y que en lo arrivo a esta vila del / dit Sr vicari general los protectors le
conferescan ab dit Sr y que des-/pres de continuats a la deguda obediencia tant
en la dependencia / de dit Mestre en la resolucio del dia 6 expressada”.58

L’afer, però, també havia arribat a coneixença del bisbe de Girona, Joan
Taverner, el qual, amb data de 10 de setembre, van enviar una lletra a la
comunitat, en la que es limitava a recomenar per a la suposada nova elecció
el llicenciat Manuel Pradell, sense fer cap esment del conflicte amb T. Martí,
ni mostrar cap interès per la seva resolució. El revers del document dóna fe
de la seva interessada intervenció: “Carta del Sr Bisbe de / 10 7bre 1720
demanant la / Eleccio de Mestre de Capella en / cap de Manuel Pradell y /
no pogue quedar servit per / quant no se remogue lo posse-/ssor”.59

La carta del bisbe fou llegida durant la reunió del dia següent, 11 de
setembre. El bisbe Taverner 

“demanave ab tot / affecte estimaria molt a la comunitat que la eleccio de
mestre de / capella recaygues en cap del licenciado Emanuel Pradell dient era /
subjecte que a mes de tenir las bonas qualitats son necessarias per / est exerci-
ci, te tota la habilitat que es menester per que la Iglesia / servida ab tota la dig-
nitat que es just”.60
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Malgrat la recomanació del bisbe Taverner, la mediació del vicari gene-
ral de la diòcesi va aturar l’acomiadament fulminant del mestre de capella.
Tot i “vist lo empenyo antecedent del sr vicari general Mallol” de mantenir
l’acord anterior, la comunitat va resoldre “que anas sindich / y posas en
eleccio de dits srs a qui de ells se tenia de referir la / comunitat sobre la
dependencia de dit Mestre”,61 és a dir si calia atenir-se al vicari general o al
bisbe. Tot i que desconeixem els termes de la negociació entre els síndics de
la comunitat i la cúria gironina, finalment, el 16 de setembre, aquells van fer
relació “de llur respective legacia tant del Sr Bisbe / llet, com del sr vicari gl.
Mallol”, i la comunitat després d’haver “oida la relacio de dits enviats fou /
resolt nemine discrepante se estigués a la resolucio del dia 11.”62

El cas és que Tomàs Martí seguí al capdavant de la capella de música una
dècada més, fins a principis de 1731. Poc abans, vers 1728, va sol·licitar de
la comunitat la perpetuació en el càrrec atenent als 23 anys que portava
regint el magisteri olotí, i, a la vegada, esperava poder-se acollir al dret de
suplència de determinades obligacions, probablement a causa del deteriora-
ment de la seva salut:

“Reverent Señor. / Mosen Thomas Martí representa â VRª / que en atencio
de aver servit de Mestre / de Capella a la Iglesia y Reverent Comu-/nitad de
Sant Esteve de la Vila de Olot / per espai de 23 ans, se digne fer-li acte / de con-
tinuació per los que li quedan de / vida ab las condicions acostumadas, y ab /
las circumstancias de fer-lo present en los / casos expresats en lo Capitol unic
De cle-/ricis non residentibus in c. conforme la con-/suetud que se observa ab
los Señors Comu-/nitaris de prestar per altre las obligacions; lo que sera espe-
cial favor y regonec-/guda charitad.”63

Efectivament, dos anys després, el 20 de desembre de 1730, els metges
J. Marcillo i F. Masmitjans van entregar a la comunitat un certificat mèdic
en el que feien paleses les dificultats del mestre Martí per a seguir exercint
el seu càrrec, a causa de l’empitjorament del seu estat de salut. Martí tenia
en aquells moments més de 70 anys d’edat i ja en feia més de 25 que regia el
magisteri. El document mèdic, llegit davant la comunitat de preveres el 4 de
gener de 1731, va ser redactat amb aquests termes:

“Certificam y fem fe nosaltres los baix firmants de com lo reverent / Tho-
mas Martí pre. Y mestre de capella de esta vila de Olot es de / edat segons
publica veu y fama de mes de setanta anys, de que ne ha / mes de vint y sinch
que excerceix son offici en dit poble, ab tot credit / y satisfaccio, y de que pateix
diferents atxaques, com son vertigos y flaque-/sa en lo cap, opprecions de pit
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y debilitat de nervis y junturas que / sols ly permetan lo caminar ab molt tre-
ball, essent nosaltres obres tes-/timonis de dits sos atxauqes per haverlo visitat
de molts anys a esta / part y aplicant diferents remeys a sos mals; per lo que
judicam y som / de sentir que no pot ja comodament y sens detriment notable
de sa salut / continuar dit son empleo per que no pot naturalment sa crescuda
edat / afiensarli millor salut, ans be los mals habituals y augment de anys / feran
mes imposible la tarea de dit exercici, y aixi o sentim y firmam / de nostra ma
en dita vila vuy als 20 de desembre 1730”.64

Després de diverses reunions per tractar aquest afer, el 16 de gener de
1731 la junta va comunicar a la resta de la comunitat que “atesos los motius
allegavan [els dos metges] en dit atestat y los molts / anys que lo dit Rnt,
Thomas Martí ha servir a dita / Rnt. Comt […], desde luego se donas pro-
videncia en buscar / subjecte cabal per exercir dit ofici de mestre” —cobrant
el mateix que Martí— i que “a est dit Thomas / Marti en attencio dels molts
anys que ha servit a dita / Rnt. Comt. se ly donen los mateixos lucros de
missas, distri-/bucions, funerarias y demes que tenan los demes residents /
esto es eximit del offici de Mestre y que per lograr las ditas / distribucions
dega observar las mateixas consuetuts y estatuts / que los demes residents
[…]”, cosa difícil d’acomplir ateses les seves dificultats per moure’s i, per
tant, per poder assistir puntualment als oficis de les hores. Per la seva banda
la junta s’encarregaria de “buscar subjecte cabal / per lo servey del Chor a
coneguda de dita Junta”, admetent-lo amb els pactes i clàusules adients.65

Tres anys va trigar, doncs, el mestre Martí a veure satisfetes les peticions que
havia presentat a la comunitat el 1728. L’evidència dels fets ho va precipitar.

Durant l’agost de 1731 la salut del mestre Martí s’agreujà. Es trobà
impedit al llit, sense poder dir misses ni participar en les distribucions quo-
tidianes de la comunitat de preveres. El 28 d’agost el resident Esteve Giralt
va fer saber a la comunitat que

“lo Rnt Thomas Martí pbre. Mes-/tre de capella que fou de dita iglesia se
trobava / alguns dies ha sepultat en lo llit sens poder dir missa / y que certa-
ment per sas gravissimas atxaques y / crescuda edat serian pochs los dies que
podria celebrar / y que per estas causas se trobava de present en extre-/ma o
gravissima necessitat y aixi que era precis / se socorregues y que seria be que lo
socorro y aco-/nomich de sa casa corregues a discrecio dels infer-/mers de dita
comunitat […] —per aquest motiu es va acordar concedir-li— […] lo estipen-
di cotidia de la Missa / admissio a la iglesia y tot lo import de destribu-/cions
perque ab esta subvencio no hagues de anar / per las portas y tingues lo bastant
per a trouar-se / ab decencia […]”66
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Tot i la gravetat de la seva salut, Tomàs Martí va finar 7 anys més tard,
el 10 d’agost de 1738, amb una edat aproximada de 78 anys:

“Als 10 de Agost de mil set cents / trenta vuit en la Igla Parr de St / Este-
ve de la vila de Olot, Bisbat de / Gerona fou enterrat lo Rnt Thomás / Martin,
Pre Mestre de Cant Jubi-/lat de dita Igla. Ha rebut los sagraments, / se ha fet
la funeral mâjor com es / costum en los Beneficîats. Se han / fet honras ab la
mateixa solemnitat. / 4 atxas. / (Se nota que havent tingut lo sobre / dit una
malaltia de anys y haventse fet / inutil per servir son ministeri, lo ha / mantin-
gut la Rnt Commt donantli / no sols, las distribucions y subcidi ordinari / de
la infermeria, sino tambe tot lo / que es estat nessesari, així en vida com / en
mort per los molts anys havia servit / de mestre.”67

Josep Romero (...1734-1739)

Cal considerar amb molta probabilitat que Josep Romero fos el substi-
tut de Tomàs Martí en el magisteri de Sant Esteve d’Olot entre finals de
1731 i 1738. De fet, el 1734 ja apareix esmentat com a mestre de cant.68

Josep Romero, fill de la vila d’Esparraguera, actuà en qualitat de mestre
de capella de Sant Esteve d’Olot en el tribunal examinador, juntament amb
Joan Pussalgues, de les oposicions a l’organistia de la col·legiata de Sant
Joan de les Abadesses, que es van celebrar en aquella vila entre el 24 i el 27
de novembre de 1738.69

El mestre Romero va traspassar a Olot, essent el mestre de capella de
Sant Esteve, el 5 de juny de 1739: 

“Als sinch de juny de mil set cents trenta / nou en la Igla Parr. de St Este-
ve de Olot / Bisbat de Gerona fou enterrat lo Rnt Jo-/seph Romero Pre. Mes-
tre de Cant de dita / Igl. Ha rebut los sagraments, se ha fet la / funeral acostu-
mada de Beneficiat. Feu / testament en poder del Dr Ignaci Masbernat. Honras
fetas ab la assistª del Beneficiats. / 4 atxas.”70

Gràcies al seu testament sabem que que era fill de Josep Romero, som-
brerer de la vila d’Esparreguera i d’Elisabet. El seu oncle, Jaume Romero,
prevere i beneficiat de la parroquial d’Esparraguera, fou el seu marmessor
de les seves últimes voluntats. Les despulles de Romero van rebre sepultu-
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ra al vas dels beneficiats de Sant Esteve, tal i com ho sol·licità en el seu tes-
tament.

Poc després del traspàs de Josep Romero la comunitat de preveres rebé
una lletra suplicatòria de Josep Florensa, en la qual s’oferia en qualitat d’en-
tonador interí fins que la parroquial disposés de nou mestre de capella.
Segons es desprèn de document, Florensa havia estat deixeble de Romero i,
probablement, es trobava sota la seva dependència en el moment del seu
òbit, per això en la seva súplica deixava a la comunitat 

“la total llibertat de / VR señalar-li la gratificacio q be aparega per / poder-
se mantenir en lo estat en q lo ha consti-/tuit la mort de dit son mestre, q. es
una plena / pobresa, y un total desamparo; podent VR ab / lo sobredit medi
favorir al suplicant / a fi de poder subvenir-se / en la necessitat en q se tro-/ba
/ sens resulta / del menor prejudici; si q. presents totas las circuns-/tancias de
estcas, prepondera lo favor â la VR per / los motius q enclou en si esta provi-
dencia. / Per tant dit Joseph Florensa suplica â VR q en aten-/cio dels motius
dalt apuntats, sia servit emplear-lo / en dit ofici de entonador y sustentor de
Chor, en / lo interin q proveheix VR lo ofici de Mestre de / Capella de esta Igle-
sia”.71

És probable, doncs, que Josep Florensa exercís les funcions de la suc-
centoria fins a l’elecció del nou mestre de capella Josep Carcoler, el 4 de
novembre de 1739.

Josep Carcoler (1739-1776)

Les primeres dades biogràfiques de Josep Carcoler les apuntà F. Civil en
els seus pioners treballs sobre la música a la parroquial olotina;72 després
d’ell, i a ran de de la primera etapa de la catalogació del fons musical de Sant
Esteve iniciada el 1976, F. Bonastre s’interessà per l’estudi de la biografia i
l’obra compositiva de Carcoler.73 Ambdós musicòlegs van poder consultar
la documentació de la Carpeta Organista i M. de Capella, que en aquells
anys encara es conservava a l’arxiu parroquial de Sant Esteve, avui lamenta-
blement desapareguda.
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F. Bonastre va traçar les dades historiogràfiques de tres Josep Carcoler
homònims, músics actius entre el darrer terç del segle XVII i la primera
meitat del XVIII, probablement provinents, tots tres, de les nissagues Car-
coler que vivien a Cornudella a mitjan segle XVII: J. Carcoler (I), nascut a
Cornudella i escolà de Lleida fins 1713; J. Carcoler (II), organista de Santa
Maria de Montblanc, on apareix documentat entre 1708 i 1712;74 i J. Car-
coler (III), batejat a Cornudella el 8 de juliol de 1698, el qual, segons
F. Bonastre, podria concordar amb el nostre personatge: “aquesta hipòtesi
a més a més, posseeix una altra raó contextual, per tal com F. Civil afirma
que fou deixeble de Joan C. Ripollès a la catedral de Tarragona; posat que
aquest mestre de capella prengué possessió del seu càrrec el 1708, la pro-
porció d’edat esdevé ben natural i adient, així com la propinqüitat geogrà-
fica Cornudella-Tarragona.”75

Segons F. Civil, Josep Carcoler es formà amb Joan Crisòstom Ripollès
a l’escolania de la catedral de Tarragona.76 Ripollès va prendre possessió del
magisteri tarragoní el 19 de març de 1708 —després de veure com li arra-
bassaven la plaça de Tortosa—,77 per la qual cosa l’entrada de Carcoler com
a escolà de cota a Tarragona es degué produir a partir de 1708.

Deu anys després, acabada la seva formació i amb vint anys d’edat, Car-
coler prengué part en un concurs d’oposicions per a un magisteri de cape-
lla, del qual hom desconeix l’ubicació de la plaça: “Psalmo de las 24 de /
Joseph Carcole â 8 / Exaudi Deus / del año 1718”.78

Segons F. Civil, el 1723 va obtenir el nomenament de mestre de capella
i organista de l’església col·legiata de Vall de Flors de Tremp,79 on gràcies,
sens dubte, a les qualitats del seu tarannà i dels seus serveis musicals, va ser
perpetuat en el seu “offitium magisterÿ de Capelle, sive de l’orga” amb la
dotació d’un benefici eclesiàstic sota la invocació de Sant Nicolau i la seva
promoció a l’ordenació sacerdotal, “ad sacros ordines promotus”.80 En el
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catàleg de la seva obra compositiva que va elaborar F. Bonastre, s’hi con-
serven 26 composicions datades entre 1723 i 1738, l’època en que Carcoler
regí el magisteri de Tremp.81

F. Civil cita que el 1737 participà en les oposicions al magisteri de la cape-
lla del Pi de Barcelona i l’any següent ho feu a les de la catedral de Lleida, això
no obstant romangué a Tremp fins a la seva entrada a Olot. Mentre de les
oposicions del Pi no s’ha localitzat fins ara cap notícia sobre el seu desenvo-
lupament i resultat final, si que es conservava una còpia de l’acta del veredic-
te del tribunal de les oposicions de celebrades a Lleida a finals d’abril de 1738. 

A les oposicions, que van durar cinc dies, s’hi van presentar tres candi-
dats: Josep Carcoler, mestre de capella de Tremp; Antolí Sala, cantor de la
catedral de Lleida —el candidat que el capítol lleidatà volia per al magiste-
ri—; i Josep Amiguet, violinista de la catedral de Tortosa. Al terme dels nou
exercicis que van realitzar davant del tribunal —format per Lluís Serra,
mestre de capella del Pilar de Saragossa i Joan Crisòstom Ripollès, mestre
de la catedral de Tarragona—, aquest deliberà nomenar Josep Carcoler en
primer terme, i amb un destacat avantatge respecte els altres. Però els capi-
tulars de Lleida no van respectar la valoració dels criteris artístics que havia
fet el tribunal i en la votació secreta del 28 d’abril van concedir la plaça al
candidat de la casa. Subscrivim les paraules que escriví F. Bonastre al res-
pecte, “val a dir que aquest fet, no gens infreqüent per desgràcia, havia
d’omplir d’angoixa i justa còlera a molts professionals de la composició.”82

És molt probable, com bé assenyala F. Bonastre, que amb el pas dels
anys Carcoler busqués sortir de Tremp, tant per la servitud d’haver d’exer-
cir els càrrecs de mestre de capella i organista units en un sol magisteri, com
per trobar-se en una vila massa allunyada de les principals ciutats i amb unes
comunicacions que l’aïllaven encara més. Carcoler romania a Tremp des de
1723 i la convocatòria d’Olot li oferia una nova oportunitat.

El 8 de juny de 1739, tres dies després del traspàs de Josep Romero, el
protector degà de Sant Esteve d’Olot convocà la comunitat de preveres 

“a fi de donar / providencia a la vacant del Magisteri de Capilla de la pre-
sent /: ha resolt dita Rt. Comtat. que en lo die vuyt de juliol prop / vinent se
tornás a convocar y congregar dita Rt. Comtat. / a fi que en lo interim se pro-
mulgas la vacant de dit Ma-/gisteri; y se declarassen y presentassen los protec-
tors de / ell; pagues dita Rt. Comtat. madurament deliberar y de-/terminar los
medis, modo y forma per la provisió mes / acertadament fahedora segons
demanen las circumstan-/cias, major utilitat y culto de la pnt. Igla.”83
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La nova provisió del magisteri es feu sense la convocatòria d’oposicions,
mitjançant un concurs de resolució que s’adjudicà després de les delibera-
cions de la comunitat de preveres a partir dels informes confidencials sobre
les qualitats musicals —veu i composició— i humanes —bons costums—
dels pretendents a ocupar la plaça. Uns informes promoguts i rebuts per
una comissió creada a tal efecte.

Un mes després, el 8 de juliol, la comunitat elegí tres comissaris per a
aquesta comesa:

“a fi de donar providencia a la / vacant del Magisteri de Capella de la pnt.
Igla / ha resolt la Rt Comtat que per electió de mestre / de capella de dita Igla
se elegissen tres commisaris / a fi de que estos informes fidedignos y altres /
diligencias averiguassen las qualitats de veu, compo-/sició, bons costums, y
demes circumstancias que ma-/jors y mes utils sien a la pnt Iglesia en los pre-
/tençors per dit magisteri; y del que troben donen / part a dita Rt Cmtat a fi de
elegir lo mes / digne, y per dit efecte han elegit als Rts Dr Jaume / Quera sacris-
ta, Dr Costa domer y Dr Miquel / Compte.”84

La comissió va disposar, doncs, de tres mesos llargs per a fer indaga-
cions i recaptar diverses informacions sobre les capacitats musicals i les
qualitats humanes dels aspirants, els quals, poc després del decés de J. Ro-
mero, començaren a fer arribar les seves cartes de presentació a la comuni-
tat de preveres.

El 4 de novembre la comissió va llegir davant la comunitat l’informe que
havia preparat a partir de les indagacions i informacions que havia pogut
recaptar sobre els aspirants al magisteri, a fi de donar pas, mitjançant vota-
ció secreta, a l’elecció del nou mestre de capella. L’informe llegit pels comis-
sionats ofereix dades de remarcable interès sobre la preparació, l’edat i els
costums dels set aspirants, i va ser redactat atenent a

“ço és primerament, de vida, costums, geni y edad: segonament de veu per
entonar y sustentar un cor de bastant lustre y número: tercerament de abilitat
de composició de cant figurat per regir y conservar una capella, y en lo mateix
temps de la aplicació de la ensenyansa de minyons, y demés concer-/nent al
ofici.”85

Abans de passar a informar de les qualitats particulars de cadascun dels
set aspirants, el document fa un exordi en el que “se suposa q. tots estan
adornats de las qualitats generals de bona vida, forma y costums; pues tots
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són tinguts per homes de christiana vida y bon exemple, sens oferir-se en est
assumpto cosa particular que notar”.86 El detall descriptiu que fa de les apti-
tuds musicals i qualitats humanes dels set aspirants esdevé de gran interès
atesa l’excepcionalitat i raresa d’aquest tipus de documents confidencials. 

En primer terme, l’informe presenta el reverent Jacint Anglada, fill
d’Olot, el qual comptava llavors entre 30 i 40 anys d’edat i que, probable-
ment, pertanyeria a la nissaga dels músics Anglada, presents en la vida de la
parroquial fins a finals del segle XIX. Jacint Anglada era en aquells
moments organista de la col·legiata de Cardona i respecte a la seva persona
el document explicita que “que no an estat moltas las diligencias per dit
efecte; petque essent lo dit Rt. Anglada fill de esta vila, ningú millor que los
Patrícios sabran las prendas poden donar mereixement al dit pretensor.”87

El segon aspirant era el reverent Josep Boada, en aquelles dates mestre
de capella de Santa Eulàlia de Berga, el qual tenia un bon “geni”, era pràc-
tic en la composició i havia pres part den nombrosos tribunals d’oposicions.
Pel que fa a la seves capacitats per a cantar i regir el cant pla del cor, sembla
“aver tingut bastant tenor de veu; però que de un temps á esta part se ha
molt deteriorat y viciat, atribuint-se part a la edat avançada, pues corre a los
50 sa edat.”88

En tercer lloc apareixia Joan Serrat, fill de Vic, d’entre 40 i 50 anys d’e-
dat, el qual resultava “ésser de bon geni” i “tenir bon tenor de veu, com de
ella podran donar informe molts que de eixa vila lo han oit”.89 Segons es
desprèn d’això J. Serrat hauria cantat sovint a la parroquial de Sant Esteve.

El quart aspirant, Joan Baptista Massip, es formà a Lleida, exercia en
aquells moments el magisteri de Torroella de Montgrí i posseïa una bona
veu de tenor tal i com la comunitat ja sabia per “aver-se oit alguna vegada
en eixa vila”.90

El cinquè candidat era Tomàs Andreu, fill de Cervera, “de especials cos-
tums”, ben dotat per a la composició “avent-se cantat vàrias obras suas en
la Cathedral de Barna, ab permís de son mestre lo Rt. Francisco Valls”.91

En sisé lloc apareixia la descripció de Sebastià Bonet, de Barcelona, antic
escolà de la seu de Barcelona i deixeble també de F. Valls. L’informe expli-
cita que Bonet en aquells moments tenia “de edat de 29 a 30 anys” i pel que
fa a la seva descripció física diu que era “no diforme ni geperut; si de esta-
tura, poch menos que mediana”.92
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Finalment, tancava l’informe en setè lloc, la ressenya sobre Antoni
Jordi, de Vic, el qual en aquells moments comptava entre 22 i 23 anys d’e-
dat, posseïa una veu suficient “però acontralada: si bé y veritat dóna visos
de eixir á tenor”; físicament era “de postura viril y rebusta”, pràctic en la
composició i en l’ensenyança dels infants cantors “per la experiència que de
assó se té en la capella del Palau de Barna”, i considerava que el seu caràcter
era “de geni propriísim y de especials costums”.93

Aquest important informe es veu complementat per altres documents,
com les instàncies que Sebastià Bonet i Antoni Jordi van presentar, i dos
breus informes, adjunts a la instància del primer, que signaren Tomàs
Milans i Campús, mestre de Sants Just i Pastor, i Salvador Figuera, mestre
de Santa Maria del Mar.

Sebastià Bonet, probablement, fou el primer que s’interessà per ocupar
la vacant de probablement poc dies després del decés de J. Romero, tal i
com ell mateix ho feu constar en l’exordi de la seva llarga instància: “â sa
noticia ha vingut q. per mort del Rt. Joseph Romero Pre. Vaca en V. R. lo
Magisteri de Capella de la present Iglésia.”94 S. Bonet deuria estar al corrent
de la situació del magisteri d’Olot, de l’interinatge de Florensa i la gravetat
de l’estat de salut de Romero, des d’abans de la data del traspàs d’aquest
darrer. Això ens ho fa pensar el fet que endegués amb tanta celeritat les ges-
tions per mirar d’ocupar el magisteri de Sant Esteve. Cal tenir present que
J. Romero havia traspassat el 5 de juny —la comissió va fer pública la vacant
el dia 8—, i que amb data de 9 de juny, és a dir, l’endemà mateix, Josep
Cambó, un prevere que segurament residia a Barcelona, i que deuria estar
en contacte amb algun membre de la comunitat, o bé de la comissió, ja
sol·licitava un informe confidencial sobre les aptituds de Bonet al mestre de
capella de Santa Maria del Mar.

La instància que presentà S. Bonet es conserva sense data, però suposem
que la deuria entregar a la comissió poc temps desprès de la data de la seva
constitució, atès que l’informe que J. Cambó obtingué de Tomàs Milans i
Campús, mestre de Sants Just i Pastor de Barcelona, va ser redactat el 4 de
juliol.

En la seva instància, Bonet fa una presentació de la seva formació musi-
cal —escolà de cota a la catedral de Barcelona, on fou deixeble de Francesc
Valls, estrena d’obres seves sota la seva aprovació per la capella de Santa
Maria del Mar— i, davant la desconeixença que tenia del procediment que
seguiria la comunitat olotina per a l’elecció, s’oferia “comparexer â Oposi-
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ció publica […] ô be compondrer alguna obra, ô en vulgar, ô llatina, q li
señale V. R.”95 Bonet al·legava igualment no trobar-se encara ordenat de
prevere però “posa en sa notícia, q. esta en animo de procurar sa Ordina-
cio, com se trobe obtenint ja un Benefici de redit annual de quinse lliuras
bars”.96 D’altra banda, palesa trobar-se ben informat de les condicions anne-
xes al magisteri olotí: “y en esta Igla no obstant tenir lo estatut de no donar
enteras distribucions als no Presbíteros, las lucra íntegrament lo Me de
Capella de ella; sens q. de esta pràctica resulte â aquella Comunitat la menor
inobservancia de aquell estatut”.97

Sebastià Bonet va adjuntar, doncs, a la seva instància dues breus lletres
d’aval dels mestres de capella de Santa Maria del Mar i Sants Just i Pastor de
Barcelona, que va obtenir per mitjà del prevere Josep Cambó. Després de la
catedral, els magisteris de Santa Maria del Mar i Sants Just i Pastor, junta-
ment amb la Capella del Palau i el de Santa Maria del Pi, eren sens dubte els
que gaudien de major prestigi dins la ciutat de Barcelona. L’estratègia de S.
Bonet consistia, doncs, a presentar avals de mestres ben qualificats en pre-
visió que la comunitat de preveres de Sant Esteve “determinàs fer esta pro-
visió per pur informe”,98 és a dir, sense oposicions, tal i com finalment es va
fer.

El 9 de juny, Josep Cambó es dirigí a Salvador Figuera, mestre de Santa
Maria del Mar, amb aquests termes:

“Amich Sr Mestre: havent-me empeñat / perque affavoris quant pogues al
Sr Se-/bastia Bonet clergue natural de Barcelona / per entrar â esser Mestre de
Capella de la Par-/roquial Isglesia de Olot; ÿ com jo antes de en-/trar â valer-
me de mos amichs vulga asse-/guarar-me del dessempenyo y habilitat de dit
Bonet; / estimare â Vm me avise si es subjecte habil / per lo desempeño y Regi-
men de la Capella / com tambe si te una mediana veu per lo / regimen ÿ govern
del chor, que es quant se / me ofereix dspres de suplicar â Deu lo / guarde molts
anys. Barna, ÿ Juny 9 de 1739. / Tot seu / Joseph Cambó Pbre”.99

Al peu de la mateixa lletra s’hi conserva la resposta de Salvador Figuera
al respecte, redactada el mateix dia: 

“Molt Sr meu lo q puch assegurar / a V. M. sobre lo dalt expressat es: / que
dit Bonet en quant lo de la / composició es per qualsevol Magisteri / pues en lo
present no miro q hi ha-/ja licenciado en Barna que se puga / desempeñar
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millor ab la circunstan-/cia q es dexeble del Sr Mestre / Valls; en qnt a veu per
lo cor per ara / ne te una suficiencia, la que ab / poch temps de continuacio de
Cor / no dupto se li posara bastantament / reforçada, y de desempenyo / quedo
tot de V. M. Y suplicant / a sa divina Magestat lo q m. / a S. Barna y Juny 9 de
1739 / Salvador Figuera Mestre / de Capella de Stª Maria del Mar.”100

A finals de juny, el mateix J. Cambó es va adreçar al mestre de capella
de Sants Just i Pastor, a fi d’obtenir-ne també el seu aval:

“Molt Sr meu: en atenció de aver-se’m demanat, /que patrocine per medi
de mos amichs y Srs los / individuos de la Rnt Comunitat de Olot al / Lidº
Sebastia Bonet clergue natural de la pnt / ciutat, perque sie elegit per Mestre de
Capella / de la Igla parral de aquella, y no voler jo en-/trar en dit empenyo sens
estar informat de la / habilitat de dit Bonet; estimaré â Vm me / avise ingenua-
ment si lo mencionat Bonet / es perit en la composicio de musica per regen-/tar
lo referit magisteri, com hi tambe si tindra / una suficient veu per governar lo
chor, / que es quant se me ofereix despres de suppli-/car a Deu q de Vm ms a
Barna y / juny 29 de 1739. B l m de Vm / Son Aptat Capella / Joseph Cambó
Pbre.”101

La resposta de Tomàs Milans a J. Cambó va ser redactada el 4 de
juliol. El que es desprèn d’ambdós documents és que Bonet era ben cone-
gut i considerat en els cercles musicals de Barcelona. Tant Figuera com
Milans lloaven el seu enginy compositiu, a l’hora que coincidien, també
els dos, a considerar que la potència que hom esperava de la seva veu per
a regir amb suficiència el cant pla del cor de la comunitat, podia desen-
volupar-se i augmentar amb el temps i la pràctica. Heus ací l’informe de
Milans:

“Avent tingut inconvencia de mirar / obras de musica del Lidº Sabastia /
Bonet, per veurer si es abil per lo / empleo de Mre de Capella de la Vila / de
Olot, dich q es digna de dit em-/pleo, per lo bon asert te en línea / de compº ÿ
en quant a la veu, no / es de les mes fortes, pero en lo exar-/cici se pot esperar
millor. Assó es / mon sentir. Barna ÿ Juliol 4 de / 1739. / Thomas Milans pre /
Mre de Capella de la / Parroql Iglesia de St / Just ÿ St Pastor de / Barna.”102

De la resta de pretendents al magisteri solament es conserva la instància,
o “suplica”, d’Antoni Jordi, en aquells moments mestre de capella del Palau
de la Comtessa, el qual s’adreçà a la comunitat, probablement, com Bonet,
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poc després d’assabentar-se del decés de Romero. En el document, que ve
sense data, A. Jordi, sol·licitava també la promoció al magisteri olotí, amb o
sense oposicions:

“Revnt Señor. / Anton Jordi clergue habitant en la / ciutat de Barna havent
tingut noticia / que per mort del Rnt Joseph Romero se / trobava vacant lo
magisteri de Capella / de eixa Vila, ÿ que toca â V. R. fer no-/minacio de per-
sona per dit empleo, desit-/jant ser promogut â ell: Suplica que su-/plint la cle-
mencia de V. R. al merit se ne-/cessita per la promocio â dit empleo, sia / de son
agrado anomenar-lo per Mestre / de Capella, offerint-se en cas se done per /
opposicions concorrer â ellas, ÿ en est / cas ser ates en concurrencia de igualtat
/ ab altres, que sera de eix modo satis-/fer al desitg de servir a V. R. y / y fer-li
un singular favor, que espera / de V. R.”103

El 4 de novembre de 1739, els comissaris elegits per la comunitat van
llegir, doncs, a la comunitat de preveres l’informe que havien redactat “en
forma de escala de graduació”, el qual, com hem vist, començava per Jacint
Anglada i acabava amb Antoni Jordi. Curiosament, el document conté la
descripció i els detalls de les habilitats de set candidats i no fa cap mena
d’al·lusió a Josep Carcoler. Ell seria, sens dubte, el vuitè candidat si se
segueix l’ordre de graduació segons el qual va ser redactat el document, ja
que finalment fou ell a qui hom adjudicà el concurs:

“Y després de reflexionada llargament la pnt ma-/teria, y atesas totas las
circumstancias passaren los / individuos, que tots acistiren en votar ab vots
secrets / la eleccio de un dels pretensors al magisteri de capella / de la pnt igla;
y per pluralitat de veus mes que las / dos parts fou elegit per mestre de capella
lo Rnt / Joseph Carcoler Pre y organista, y mestre, que ere / de la Collegiata
Igla de Trem.”104

Carcoler va ocupar el magisteri de capella de Sant Esteve sense haver
renunciat al de la col·legiata de Tremp, el qual posseïa amb caràcter perpe-
tu. Al cap d’un any, aconseguí la perpetuació en el magisteri olotí atenent al
requeriment que hom li feia des de Tremp per a que es reincorporés al seu
càrrec. El 17 d’octubre de 1740 va presentar als protectors de la comunitat
una súplica exposant la situació:
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“Rt Sr. Joseph Carcoler / Pre ab la mes respectuosa atencio diu que ha-/vent
merescut la honrra de servir a V Rª en / lo empleo de mestre de capella que se
dignà / conferir-li, se troba temps ha ab importunas ins-/tancias del capitol de
la Collegiata de Trem de / a hont antes se trobava mestre perpetualisat, / per-
que se restituesca alli en atencio de no tro-/bar-se assi perpetualisat, ni altre-
ment ab benefici / ni congrua estable; y ara per ultim de pochs dies / ha, ab la
comunicatoria de una personal per a que / comparega allí, lo que lo te no ab
poca aflicció / per lo que suplica a V Rª ab tot rendiment se dig-/ne aconsolar-
lo ab la perpetuisació del magisteri // que exerceix y si en asso troba algun repa-
ro ab lo menor / inconvenient de V Rª li fassa alguna congrua per / poder
renunciar lo Magisteri de Trem; y dar evasio a / las repetidas instancias y ama-
nasses te de allí y de / eixa manera pora ab tota seguritat y llibertat con-/tinuar
los desigs te de servir ab Rª en comu y / particular lo que rebra a singular favor
que / espera de sa lliberalitat y caritat de V Rª.”105

És probable que Carcoler aprofités les instàncies de Tremp per pressio-
nar la comunitat d’Olot a fi d’aconseguir, com a mínim, una estabilitat i uns
ingressos semblants o superiors als que posseïa a la col·legiata. Després de
llegir el document la comunitat va deliberar concedir al seu mestre de cape-
lla la perpetuació en el seu càrrec i oferir-li el dret i les distribucions de la
missa diària, en l’espera d’obtenir un benefici:

“[…] despres de llegida attenent a las bonas qualitats del / dit Rt Joseph
Carcoler, y bona satisfacio que fins / vuy avia donat en son empleo, y que espe-
ravan / donará en havant, desitjant aconsolar-lo en sa pe-/tició, fou proposat
per lo Rt Franch Vilar / altre desl protectors de dita Comtat un medi / ab que
poder-li lo comu fer congrua sens gra-/ve detriment, y eo firmar-li un acte la
Co-/munitat ab lo qual li prometia, y se obligaria / que sempre, y en qualsevol
cas, y temps, lo re-/mogue lo Comu, del magisteri provehint est de / altre sub-
jecte, li donara, habitant en la pnt / vila eo tenint en ella son domicili, missa tots
/ los dias de caritat 6 s. Barcelonins, fins y a tant tin-/ga benefici ô congrua suf-
ficient qual demana / lo dret, y al mateix temps li prometia en-/metrer-lo en la
enfermaria per lo cas que per / falta de salut, ô altre just motiu no pogues / dir
missa lo qual medi per lo cas de in-/cistir los de Tremp en sa pretencio haura ja
/ consultat en Barcª lo Dr Miquel Compte pro-/tector de dita Comt ab perso-
nas de tota in-/telligencia, qui li respongueren, ser bon medi, / y bastant con-
grua per a poder renunciar lo / dit Joseph Carcoler lo magisteri de Tremp, / y
dar evassio a las importunas instancias de / allí.”106

Finalment, el 12 de novembre de 1740 fou acordat concedir-li la perpe-
tuació en el magisteri de capella de la parroquial amb els termes establerts

Fons Musicals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa LI

105. Id., f. 54-55.
106. Id.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



en la reunió del 17 d’octubre. El document explicita que Carcoler obtenia
el benefici de Sant Nicolau a la col·legiata de Tremp, associat al magisteri de
capella i orgue, “uti ordinarium ad sacros ordines promotus”, pel bisbe de
Solsona, i ratifica la decisió de la comunitat olotina de perpetuar-lo amb les
compensacions establertes a fi d’atenuar els efectes econòmics i la insegure-
tat que implicava la seva renúncia al magisteri de Tremp, fins que obtingui
un benefici.107

Però tot i l’anterior resolució, la perpetuació encara no s’havia produït
a finals de 1742. És fàcil de comprendre el malestar que aquest incompli-
ment degué causar a Carcoler, per la qual cosa començà a fer diligències per
mirar de trobar una solució. A principis de 1743 presentà un memorial a la
comunitat on hi exposà que a instàncies d’un amic seu de Figueras es des-
plaçà a aquella vila per assabentar-se del sou i les condicions del seu magis-
teri, que en aquelles dates es trobava vacant. Carcoler va presentar l’oferta
de la plaça de Figueres com una oportunitat temptadora per a ell, atès que
li reportaria un major sou, les col·lacions d’un benefici perpetu i un magis-
teri amb menys dedicacions que el d’Olot. Malgrat això, Carcoler reiterava
en la seva súplica el seu desig de seguir al servei de la comunitat de Sant
Esteve, bo i sol·licitant que la ferma i irrevocable decisió de perpetuar-lo en
el càrrec d’Olot es resolgués dins el termini d’una setmana, a fi de respon-
dre en un sentit o altre a la comunitat de Figueres. Heus ací la súplica de
Carcoler:

“Rt Señor / Joseph Carcoler Prebe Me de Capella representa â V. R. / que
â instancias de un verdader amich de Figueras, passá / lo dia 7 del corrent mes
allí per averiguar solament, ÿ sa-/ver ab certesa, qual era lo producto del Magis-
teri de Ca-/pella de aquella Vila, que al present esta vacant: hont ave-/riguá ab
tanta certesa, ê individuacio com de relacio de / qui lo ha obtingut, que annual-
ment dona de major pro-/ducto que el de esta Rt Ct sexanta lliures ab las
majors / circunstancias de ser benefici perpetuo, ÿ collatiu ab pre-/ferencia per
son ordre ab beneficiats mes moderns: te-/nir molta directa señoria, poder-lo
permutar ab altre pre-/benda ô personat aols ab consentiment de alguns, ÿ tenir
/ mes particular conveniencia en lo menos treballos que es / lo Magisteri, ÿ â
totas eixas conveniencias fou brindat / per son amich, ê instat vivament per qui
podia presen-/tar dit benefici â que lo acceptas: pero en mitg deixar / conve-
niencias fent-se carrech de las moltas attencions, ÿ / bons officis que ha expe-
rimentat de V. R. Ÿ majors que / espera, ÿ desitja attendrer, ab molta resisten-
cia â tanta / persuasio de quedar-se en Figueras, lográ sols sis dias de temps /
precis per deliberar materia de tanta importancia, a fi / sols de posar en com-
prehensio de V. R. Lo desitg que te de ser-/vir â esta iglesia ab preferencia â la
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de Figueras, abando-/nant las majors conveniencias de esta, per las menors de
/ aquella: Per so considerant que V. R. Attendrá â que la / major utilitat estri-
ba en lograr una conveniencia per-/petua, que no es lo Magisteri de esta Vila;
pues es ad un-/tum ÿ amobible: suplica â V. R. Que per anivellar / la conve-
niencia de perpetuo del de Figueras, ab lo Ma-/gisteri de esta de Olot, se digne
fer-li acte de perpetuacio / en lo Magisteri que obté; essent esta plena, absolu-
ta ê ir-/revocable, que ab eixa circunstancia será perpetua-/ment en lo Magiste-
ri per lo serveÿ de la Iglesia, ÿ des-/cans de V. R.; deixant absolutament la
Magisteri de Fi-/gueras encara que ab major producto, ÿ altre qualsevol / con-
veniencia, ÿ tenint precisio de respondrer dins 14 / dias â Figueras, se servesca
pendrer V. R. Sobre lo supli-/cat prompte resolucio, ÿ deliberacio, per evitar
que fos / la tardansa ocasio de perdrer tant particular como-/ditat.// Jph Car-
coler Mestre de Ca-/pella de la Rt. Ct.”108

El gran avantatge del magisteri de Figueres respecte el d’Olot era que el
primer comptava amb el patrocini dels cònsols de la vila, els quals el 1601
van instaurar la fundació d’un benefici, sota la invocació de Sant Pere, patró
de la vila i titular de la parroquial, adscrit al seu magisteri.109 Ignorem el que
hi havia de cert en la súplica que presentà Carcoler, els arguments però
foren prou contundents per a que la comunitat de Sant Esteve optés per la
perpetuació definitiva. Davant d’això, en la reunió del 12 de gener de 1743,

“[…] se llegí lo memorial retro-/insertat presentat per lo Rt Joseph Carco-
ler Pre / y mestre de capella de la pnt igla; en lo qual / se suplica lo que en dit
memorial esta llar-/gament contengut y expressat: de tot lo que especi-/fica-
ment enterada la dita Rnt Comt ha resolt / nemine discrepante, que desde luego
se fes acte de / perpetuacio al dit Rnt Joseph Carcoler en lo Ma-/gisteri de cape-
lla de la pnt iglesia, ab las circuns-/tancias empero, pactes, y condicions ex-
pressades ja / en lo acte de conduccio feta antecedentment al / dit Rnt Carco-
ler […]”110

Josep Carcoler va romandre actiu al capdavant de la capella de música
de Sant Esteve fins el 1775. Els llibres de comptes de la parroquial recullen
de forma periòdica les despeses del mestre de capella en l’exercici del seu
magisteri en el decurs de l’any litúrgic: 2 lliures i 8 sous, “per al mestre de
capella per la cantoria de Nadal”; 1 lliura i 10 sous, “al Mestre de Cant per
los musichs, per fer la turba en lo Diumenge de rams i divendres St.” o
també “al Mestre de Cant per cantar lo passio del diumenge de Rams,
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divendres Sant y musica de Pasqua”; 1 lliura i 16 sous, “al Mestre de Cape-
lla per la cantoria de la Ascensio”, o “per la cantoria de la nona del dia de la
Ascensió”; “al Mestre de Capella per repartir entre los musichs per la can-
toria del ofici de St Pere”;111 i 1 lliura i 10 sous, “al mestre de cant per can-
tar los lamentos del novenari”, la setmana posterior a Tots Sants.112

A aquestes despeses regulars calia afegir-hi les que sufragava el consell
de la vila per a les festes de la setmana de Corpus i les despeses imprevistes
que amb motiu de funerals d’olotins il·lustres i de celebracions revestides de
solemnitat, que requerien la presència de la cantoria i la cobla pel seu caràc-
ter extraordinari. Aquest fou el cas del cant del Tedeum d’acció de gràcies
que s’interpretà a la parroquial el 18 de març de 1751, “ab tota solemnitat y
musica que se acostuman fer en semblants fonsions”, amb motiu del nome-
nament d’Esteve Vilanova, fill d’Olot i canonge de la catedral de Barcelona,
com a nou bisbe de la diòcesi de Jaca.113

Sens dubte d’entre els actes més solemnes que protagonitzà Carcoler,
destaquen els concerts que va interpretar al capdavant de la capella de la
parroquial amb motiu de les festes per a la inauguració del nou temple de
Sant Esteve, que es van celebrar durant la setmana del 9 al 15 de setembre
de 1763.

A ran de les obres d’ampliació del temple, el 1761 els serveis religiosos
es van traslladar a d’altres esglésies de la vila. El Santíssim es portà en pro-
cessó el 5 d’abril amb una solemne trasl·lació a l’església del Tura, la qual
acomplí durant dos anys les funcions parroquials de la vila. El 10 de setem-
bre de 1763 el bisbe de la diòcesi Manuel de Palmero feu la benedicció del
nou temple i l’11 fou retornat a Sant Esteve el memento sacramental, amb
un processó que sortint del Tura recorregué tota la vila. La processó anava
precedida pels “gigantes una grandiosa / y airosa aguila dorada”, acompan-
yats de “numerosas quadrillas / de danzantes, curiosa y ricamente vestidos,
los unos executando / con primor el Bayle que llaman de las cintas y los
otros parte / â caballo y parte â pie haciendo espada en mano al compas de
la / musica, diferentes evoluciones y amagos de envestir-se y herir-se”,
seguits de les 12 confraries, els obrers de la parròquia, els ordes religiosos
de la vila, la comunitat de preveres, el prior de la col·legiata de Santa Maria
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de Besalú que duia sota pali el símbol sagramental, el batlle amb els regidors
i al seu darrera, tancant la processó, una “partida de granaderos del Regitº
de Lombardia con la musica militar de caxa y pifanos.”114

Com era habitual per a la festivitat de Corpus, en aquella ocasió tant
solemne també es van preparar sis altars repartits en el trajecte de la pro-
cessó —Font de l’Àngel, Plaça Major, Santa Magdalena, Pares Carmelites,
Camp d’en Mas, Frares Caputxins—, davant dels quals “se hizo pausa y se
cantó un Villansico / o Motete con mucha y escogida música”.

Una vegada havia entrat la processó dins l’església de Sant Esteve, el
prior de Besalú va entonar el Tedeum “y lo prosiguio una grande orques-
/tra de musicos de diferentes capillas del Principado / cuyo selecto raras
vezes se logra junto, aun en las / mayores ciudades”.115 Durant la nit, nom-
broses persones es van aplegar a la plaça Major, “[…] y blandiendo las
achas, bay-/laron un breve rato al compas de la musica”.

L’endemà, 12 de setembre, durant la missa solemne de pontifical “la /
musica fue el mas delicado gusto, â direccion, assí en esta com / en las demas
funciones sagradas de los Maestros de Capilla / Pedro Antonio Monlleó de
la de S. Maria del Mar de Barcelona / y Joseph Carcoler de la pnte iglesia,
ambos presbiteros.”116 Durant la tarda, amb el sagrament exposat, “se cantó
diestramente un oratorio con / todo el golpe de la Musica” i al vespre es
repetí el “baile publico”.

El dia 13 es cantà un solemne ofici “esmerandose la numerosa capilla de
la Musica en todos los pri-/mores de au arte y habilidad”. A la tarde “huvo
corrida de toros en la Plaza Mayor”, molt concorreguda, i tot seguit els vila-
tans es dirigiren de nou al temple, “donde se cantó, como la tarde antes, un
oratorio con todo el golpe / de la Musica”.117

El 14 es repetí l’ofici solemne matinal, amb l’església plena d’il·lumina-
ció i amb el concurs de “la grande orquestra de la Musica”, i per la tarda “la
segunda corrida de toros, despues se canto en la iglesia un primoroso / ora-
torio con toda la musica, y se terminó con una Salve cantada de / una exqui-
sita composicion y executada con la mayor destreza.”118 Les festes es van
tancar l’endemà, dia 15, amb la celebració d’un solemne ofici de difunts
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“con toda la musica y con el aparato correspondiente de / tumulo y illumi-
nacion”.119

El document fa esment de la vinguda a Olot de “musicos de diferentes
capillas del Principado”, tot i que en la relació solament hi consta la pre-
sència de la capella de Santa Maria del Mar de Barcelona, amb el seu mestre
Pere Antoni Montlleó. Ignorem, doncs, si tal com succeí el 1668 a ran de la
inauguració de la capella de Santa Sabina, vindrien també les capelles de les
catedrals de Girona i Vic, i l’Escolania de Montserrat. És probable que es
desplacessin a Olot cantors de les capelles de l’entorn, de Sant Pere de
Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses, per reforçar la capella olotina que
dirigia el mestre Carcoler. Igualment, les festes i xarangues a les places i
carrers de la vila requerien la presència de diverses cobles de ministrers, que
s’haurien traslladat a Olot des de les poblacions veïnes.

El document palesa la interpretació de villancets i motets davant dels
altars, o monuments, que hom havia alçat en sis emplaçaments de la vila,
mentre dins del nou temple el conjunt de cantors i instrumentistes de les
capelles d’Olot i Santa Maria del Mar van cantar un Tedeum, tres misses,
tres oratoris i una Salve, sota la direcció dels mestres Carcoler i Montlleó.
D’aquest darrer compositor, han perviscut 4 obres en el fons musical SEO.
Es tracta d’un villancet per a 4 v i Orq, un duo amb Vl 1/2 i Ac, i dues mis-
ses, una per a 7 v i instr, i l’altra per a 4 v, i és molt probable que siguin algu-
nes de les obres que el mateix Montlleó va interpretar a Olot el 1763.120 En
una d’elles, el duet “Pues que sin esperanza” per a Ti i T, a l’interior del bifol
de T hi consta l’anotació “Maestro Carcoler solfista”, assenyalant que fou
el propi Carcoler qui cantà la part de T.121 El mestre Montlleó posseïa una
acreditada reputació compositiva. Des de la seva entrada a Santa Maria del
Mar, el 1759, fins la vinguda a Olot, el 1763, havia estrenat set oratoris o
drames sacres, amb una mitjana de dos per any, amb la capella del Mar. Qui
sap si un dels tres que interpretà a Olot era El triumfo de Sion, l’oratori que
havia estrenat el 13 de juny de 1763 a Santa Maria del Mar, en honor de sant
Antoni de Pàdua. Hom podria suposar que els altres dos correspondrien a
dos dels sis primers oratoris de la seva producció anterior a 1763.122

Al llarg del seu mestratge, Carcoler participà també en diversos tribu-
nals d’oposicions. El 27 de juny de 1759 va formar part del tribunal, al cos-
tat dels organistes Ignasi Subies, de la catedral de Vic, i Joan Pusalgues, de
la col·legiata de Sant Joan de les Abadesses, que atorgà l’organistia de Sant
Esteve d’Olot al targarí Josep Castelló.
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L’any de la inauguració del nou temple, el 1763, va formar part, junta-
ment amb Joan Pusalgues, en el jurat que concedí la plaça d’organista de
Sant Joan de les Abadesses a Josep Sala, fill de Sant Joan i organista de
Tremp.123

El Ms SEO: An-321, correspon a un Salm per a 8 v i Ac, escrit el “Dia
20 de mars de 1770. en Sn Joan les / Abadeses”, en el qual hom hi explicita
el procediment per a la seva composició amb motiu de les oposicions al
magisteri de Sant Joan de les Abadesses —el nom de la localitat apareix tat-
xat—, vacant el 1770, pel traspàs de Joan Pusalgues. Aquell mateix any va
romandre també vacant l’organistia pel decés de Josep Sala:124 “Lo Psalm
serà a 8 veus, esto es dos tiples / Contral ÿ Tenor, al 1º Cor Y lo Cor de
Capella. / Y a de ser 4 tono […] A las 24 horas, se aportarà ab borrador /
limpio, ÿ papers copiats per cantarlo.” És molt probable que es tracti,
doncs, d’una obra escrita per a aquelles oposicions, en les quals Carcoler hi
deuria participar en qualitat de membre del jurat examinador. Creiem que
aquest fet ajudaria a explicar la presència d’aquest manuscrit anònim en el
fons SEO. 

La darrera dada pel que fa a la presència de Carcoler en qualitat d’exa-
minador es conserva una referència del 1772, segons la qual s’absentà qua-
tre dies d’Olot per participar en el tribunal de les oposicions al magisteri de
Sant Pere de Figueres: “haguda raho de 4 dies de ausencia en qe no asistí per
haver marxat a Figueres lo dijous per examinador en oposicions de magis-
teri.”125

Durant els 36 anys del seu mestratge, J. Carcoler va formar nombrosos
escolans cantors, alguns dels quals exerciren de cantors i d’altres d’instru-
mentistes, tot i les escasses notícies que han perviscut sobre la seva identitat. 

El 25 de novembre de 1744, la comunitat resolia donar una ajuda eco-
nòmica de 25 lliures i 4 sous a Jaume Vinyeta “escolà que es estat de cor per
entrar religios al convent del Carme en atencio que ha servit be a la comt y
que de altre part es pobre solemne”.126 Quatre anys més tard, Salvador
Dachs, format probablement sota el mestratge de Carcoler, sol·licitava l’a-
juda de la comunitat per poder-se desplaçar a Barcelona a fi d’ampliar els
seus estudis musicals:
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“Salvador Dachs escola de cor / de la Parral Yglesia de St Esteve de la pnt
vila ab lo degut respecte representa â V.R que desitja passar a la ciutat de Barna
a apendrer de cant i ejercitarse en sonar lo orga. Y com lo suplicant se trobe
sens medis per executar lo viatge ni menos poderli subministrar aquells son
pare per trobarse en notoria miseria. Suplica a V.R. se digne amore Dei afavo-
rir-lo en lo que aparega â V.R que ne quedara agrahit ÿ obligat â V.R en comu
y en particular.”127

Quan Salvador Dachs va presentar la seva petició comptava prop de 16
anys d’edat; havia nascut a Olot el 8 d’abril de 1732. El 1759 oposità sense
fortuna, juntament amb l’organista de Cardona, el també olotí Jacint
Anglada, a l’organistia de Sant Esteve.128 Entre 1762 i 1763 regí el magiste-
ri de capella de la Seu de Manresa i se sap que a partir d’aquella data guanyà
la plaça de succentor a la capella de Santa Maria del Mar de Barcelona.129

Qui sap si la intervenció de Carcoler afavorí la seva entrada en aquella
important basílica barcelonina, sobretot si tenim en compte la presència de
Pere Antoni Montlleó, mestre de la capella de Santa Maria del Mar, al cos-
tat del mestre Carcoler, en les celebracions del 1763, abans esmentades, per
a la inauguració del nou temple olotí.

Sota el mestratge de Carcoler es degueren formar també Esteve Auma-
tell, el qual el 27 d’abril de 1744 cobrava 1 lliura i 10 sous “per ajudar a can-
tar lo ofici lo die de Pasqua havent cantat los demes de franc”;130 Anton
Palol, un “escolà de cor, pobre” que serví deu anys d’escolà;131 i “Joseph
Moy musich”, el qual apareix en diversos pagaments dels anys 1762-
1763.132

Sovint en les despeses per als músics no s’acostumava a fer-hi esment
dels seus noms i cognoms, tanmateix alguns d’ells devien ser els mateixos
que el 1745 van fundar a l’església del Carme, la confraria de Sant Albert de
músics d’Olot. Els socis fundadors foren Josep Parella (pare i fill), Ignasi i
Francesc Roca, Rafael Camps, Josep Rovira, Guillem Casademont, Ignasi
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Parella oncle, i Pere Pi.133 No cal dir que molts d’ells degueren tenir en un
o altre moment relació amb Carcoler, com també la resta dels músics olo-
tins que formaven part de les cobles que prenien part en els oficis i proces-
sons, i que eren presents a la vila en el decurs del segle XVIII.134

Als escolans formats sota el mestratge de Carcoler caldria afegir-hi
Miquel Sala i Pau [Coderch], els quals els anys 1773 i 1774 deixaren escrits
els seus noms a l’interior dels bifolis de tible de l’himne que duu per títol
“1772 / Excelencias a Duo / A la Concepcion de / Maria”, que atribuïm a
Carcoler.135

Fins a principis de 1773 els pagaments al mestre de capella Josep Car-
coler es van efectuar amb normalitat. A principis del mes d’octubre d’aquell
any comencen a aparèixer en els documents les despeses per als substituts
del mestre, absent del temple a causa de les seves indisposicions:

“Al Rt Carcoler, mestre de capella qui vuÿ dia (per sas indisposicións) de
substituir, en son lloch un tenor bo per cantar al lamentos lo 9nari […] A un
cantor per ajudar a dit vicemestre en los lamentos del 9nari”.136

Ignorem la identitat del “vicemestre” que substituí a Carcoler en el
regiment de la capella entre els anys 1773 i 1774. Tanmateix, el 28 de juliol
de 1775, la documentació de les despeses de la Confraria de les Ànimes del
Purgatori palesa la presència de Josep Regordosa, per suplir les absències
cada vegada més prolongades de Carcoler, el qual s’hostatjà de forma pro-
visional a casa de l’organista Josep Castelló:

“habitá en sa casa lo Sr Jph Regordosa clergue, que vingué de Igualada per
pretendrer al magisteri de cant en suposicio de gustar sa habilitat y veu a la
comunitat y tot ab consentimt de esta.”137

Un mes abans, el 23 de juny de 1775, la comunitat havia admès formal-
ment a Regordosa en qualitat de mestre de cant en funcions a causa de l’em-
pitjorament de la salut de Carcoler, el qual “a penes pot treballar”.138 Mal-
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grat tot, el Nadal de 1775 encara es van pagar al mestre Carcoler les despe-
ses “per la cantoria de Nadal”.139 Però abans d’arribar a un any, el 27 d’oc-
tubre de 1776, es produí el traspàs de Josep Carcoler.

Josep Regordosa (1775-1788)

Josep Regordosa era fill d’Igualada. Des de 1775 apareix documentada
la seva presència a Olot a fi de pal·liar l’absència de Carcoler, titular del
magisteri però apartat del seu exercici a causa de la seva llarga malaltia. El
23 de juny de 1775 la comunitat de Sant Esteve, reunida a la sagristia va
resoldre,

“dit die se junta la Comt en la sacristia de la pnt igla y se resolgué / adme-
trer per Mestre de Capella (sens perpetusació) a Jph Regor-/dosa clergue, fill de
Igualada, encara que ab algunas condicions que se / reservaren per la discreció
dels Rts protectors. Es de advertir que / esta admissio de dit Regordosa no fou,
g. al Sr., per mort de mestre, / si per falta de salut, y per la edat avançada del Rt.
Carcoler, que a / pena pot treballar.”140

Regordosa assumia de forma interina, o en qualitat de substitut, les fun-
cions del magisteri a causa de l’estat de salut del mestre Carcoler. Un altre
document explicita igualment que Regordosa fa de “mestre de capella enca-
ra qe elegit per suplir las faltas del Rt Carcoler, vell y malalt”.141

D’altra banda, els llibres de comptes de la confraria de l’Àngel Custodi
i Ànimes del Purgatori recullen els rebuts signats per Regordosa a partir de
l’estiu de 1775, amb els conceptes i despeses habituals —1 ll i 16 s “per la
cantoria de la Ascensió”, 1 ll i 10 s “per cantar los lamentos en lo Novena-
ri”, 7 ll i 10 s el 4 d’agost “altre recibo del Sr Jph Regordosa clergue”—, i
un rebut per la suma de 20 ll i 9 s del 5 de novembre, el qual probablement
inclouria les mesades acumulades, fins aquella data, de les seves suplèn-
cies.142

A banda dels rebuts per les despeses relacionades amb les diferents fes-
tivitats on calia pagar la cantoria, com era el cas de Nadal i l’Ascensió, en
els llibres de comptes de la comunitat apareixen rebuts amb mesades acu-
mulades i, durant els darrers anys de Regordosa, amb el sou íntegre anual.
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Així, per citar-ne alguns exemples, en els comptes de 1777-1778 hi consten
en una sola paga “4 recibos del Sr Jph Regordosa, clergue, mestre de Cape-
lla, correspon a 4 polissas a ell fetas de 19 7bre 1777, 6 novembre del dit any,
so de janer y 9 de juny de 1778 80 ll, 12 s”.143

Una part de la documentació procedent de l’arxiu parroquial palesa que
la relació entre Regordosa i la comunitat de preveres fou força enrevessada,
fins i tot amb actes de rebel·lió i desobediència per part del mestre de cape-
lla, atesa la seva joventut i peculiar tarannà. El 26 de maig de 1778, la comu-
nitat temptejà de signar una acta d’admissió del jove Regordosa per mestre
de capella, amb les clàusules habituals en aquell tipus de contractació:

“Dit die se tingue una setena [reunió de comissió] ab que se tentejá si se /
firmaria acte de admissio del Magisteri de cant a Jph / Regordosa. En dita sete-
na se projectá ajustar alguna / obligacio de poca monta a dit Regordosa clergue;
uq. / que no pogue remoure escolá algun sens llicencia dels / protectors, que
desguesca enseñar speculativament y practicament / de composicio; y que
degues donar dins 15 dies una nota / exacta de tots los papers que te dels mes-
tres passats, y que en cas / de morir ell, o passar a altre acomodo, degues entre-
gar / als propris a dits protectors. Se cridá al dit Regordosa, pretendent, devant
la expressada Setena, y hanvent-li fet / present que convenian per al be de la
Igla las tals addicions / se aportá de tal manera que se acreditá de poch atent,
poch / propenso a donar gust als dits Rs. protectors, en cosas que per-/tanyen
al be de la referida Igla, de criatura, com realment / ho es. Y axi mateix de
endiosat de sas partidas, o / necessari (á son concepte) per lo ministeri de que·s
tracta, com / ho demostraren las respostas que feu en lo Chor als / Rts protec-
tors y Setena. Es tinga present esta nota.”144

Segons es desprèn de l’acta, Regordosa deuria ser encara força jove quan
va arribar a Olot, potser això explicaria les seves reaccions abrandades; d’al-
tra banda, la interinitat del seu càrrec sumada a la llunyania de la seva vila,
Igualada, el portarien a absentar-se d’Olot en diverses ocasions, probable-
ment sense el vist-i-plau de la comunitat. 

L’estiu de 1778 es complien tres anys de l’interinatge de Regordosa. El
mestre Carcoler havia traspassat l’octubre de 1776 i, pel que es veu reflectit
en la documentació, els intents de Regordosa de consolidar-se en el magis-
teri encara no havien cristal·litzat, tant per les reticències de la comunitat
que potser no trobava consens per admetre’l a causa de la seva condició de
clergue menor, com pel seu peculiar tarannà. El fet és que l’1 de juny d’a-
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quell any, 1778, Regordosa es presentà al concurs pel magisteri de Torroe-
lla de Montgrí:

“Assisti a las opposicions de Torruella de Mongri dit Jph / Regordosa, y de
resulta de ditas opposicions quedá / ell elegit y als 5 del dit mes li feu presen-
tacio lo / Magnifich Ajuntament de aquella Vila. Armat dit Regor-/dosa ab la
tal presentació demaná, no lo acte / de admissió al magisteri de cant, si empe-
ro, que la comuni-/tat li procuras un titol ab que pogues esser admes als ordres
/ sagrats; sero ab / la collacio un benefici a que va annex lo magisteri de cant /
de la dita vila de Torruella, com se podra llegir en lo memorial / presentata per
dit Regordosa […]”145

Tanmateix, la plaça de Torroella duia annexa la provisió d’un benefici al
qual Regordosa no podia aspirar. Per aquest motiu, el el 16 de juny de 1778,
Regordosa presentà un memorial a la comunitat de Sant Esteve on exposa-
va el seu desig d’obtenir un títol eclesiàstic per poder-se promoure a l’or-
denació sacerdotal. Regordosa manifestà amb claredat la seva preferència de
romandre a Olot, però amb un modus vivendi assegurat, ja fos perpetuat en
el magisteri o mitjançant el medi que la comunitat disposés. El seu desig
d’obtenir un títol eclesiàstic el permetria optar a les rendes beneficials, la
qual cosa li obriria les portes a ocupar magisteris amb beneficis annexos,
com era el cas de Torroella i tants d’altres:

“Molt Rt Sor. Joseph Regordosa clergue, ab / la atencio y respecte que deu,
exposa a V Rª que / mirant-se faltat de titol ecclesiastich ab que puga / solici-
tar sa promocio als sagrats ordres y estat del / sacerdoci á que aspira: assisti als
concursos que lo / dia 1 del pnt mes se celebraren en la villa de Tor-/roella de
Mongri y que de resultas de sa oposicio me-/resqué la gradació en primer lloch,
y consequent / presentacio del Benefici á que es annexo lo Magis-/teri de Cant
de aquella parroquial iglesia, que es-/criptura authentica presenta per cerciorar-
se V. Rª. / Que no obstant esta provisió, si V. Rª se serveix / facilitar medi al
suplicant ab que poder veurer / cumplir sos insinuats desitgs; está propmte y
desit-/jos de proseguir en lo exercici del encarrech que / ocupa en eixa parro-
quial yglesia y tenir lo honor de ser-/vir a V. Rª ( que ofereix practicaro ab igual
y major / esmero del que ho ha practicat en lo descurs dels tres / anys que ha
merescut esta satisfaccio) y preferir // aquest partit al primer que se exposat. /
Per loq ue atentament suplica á V. Rª que fent-se / carrech de las expresadas cir-
cunstansias se serves-/ca atendrer al suplicant en la solicitut, ja sia per-/petui-
sar-lo en lo Magisteri que ocupa ó ja ase-/gurant-li altrament la congrua sus-
tentacio, o be / proporcionant-li aquell altre medi, que la discre-/ció y
prudencia de V. Rª regonega conforme á / sos explicats intents: que lo rebra á

LXII Josep Maria Gregori i Cifré – Carme Monells i Laqué

145. Id., f 86.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



particular / finesa de la coneguda rectitut de V. Rª. Olot y / juny 16 de 1778.
Joseph Regordosa clergue. / y en consequencia resolgué dita Rt Comunt., de-
/clarar com de pnt declara al supt per Mestre / de Cant de dita Rnt Comunt ab
los mateixos / pactes del quondam Rt. Jph Carcoler son antecessor; y / en aten-
ció al merits y desempeño de dit Re-/gordosa, offereix dita Rt Comunt que en
qual-/sevol temps que sia admes als sagrats ordres, li / asegurará la congrua
sinodal del pnt bisbat, / sobre los mateixos bens de que li paga son selari / en
lo dia de vuy ó en altra manera, que quant // vinga lo cas se porá consultar ab
lo Illm o son vicari / general, de que dono fe lo sota firmat dit dia / mes y any
dalt notat. / Fidel Xauvet Pvre. Secret.”146

El 17 de juliol, la comunitat deliberà, doncs, nomenar-lo mestre de
capella amb les mateixes condicions que regiren l’admissió del seu anteces-
sor, Josep Carcoler, i en funció dels seus mèrits i dedicació es comprometé
a assegurar-li la renda de la còngrua sinodal quan rebés els ordes sagrats:

“Ates lo contengut en lo memorial de Jph Regordosa clergue de que es /
parla en la nota anterior, resolgué la comunitat admetrer-lo per mestre de /
cant, sens perpetuitat,y per lo que mira al titol que sollicita ab / lo mateix
memorial a fi de ordenar-se,resolgue que antes de / ordenar-se providenciaria
de congrua, y que se asseguraria esta / ab lo mateixos selaris mensals que per-
cebeix excercint son offici.”147

L’interès de Regordosa de romandre a Olot el va portar a presentar la
renúncia al magisteri de Torroella que li havia estat concedit abans de l’es-
tiu.148

Les desavinences entre Regordosa i la comunitat es degueren mantenir
soto voce fins als incidents de 1786, els quals degueren precipitar la marxa
del mestre. El seguiment de les dates de les despeses que apareixen en els lli-
bres de comptes, d’acord amb els rebuts presentats per Regordosa, s’obser-
va una sèrie d’irregularitats en la periodicitat dels pagaments. A partir de
1778, amb motiu de la seva admissió com a titular del magisteri, i fins el
1789, la paga de les mensualitats ve agrupada en rebuts cada vegada més dis-
tants entre ells, de 3, 4 , 5, 7 i 12 mesos, la qual cosa no deixava de perjudi-
car al mestre. El 4 de maig de 1786 es feia palesa la gravetat d’una situació
força insostenible per a Regordosa:
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“Fins ara havia costumat la Comut satisfer al Mestre de Cant Jph Regor-
dosa clergue / per medi de polisas, tiradas al protector, y de 2 en 2, de 3 en 3
mesos. No volent-se equie-/tar dit mestre ab esta providencia, determinaren
los protectors fer-li polisa tots los me-/sos a fi que lo expressat mestre tingues
mensualment la satisfaccio. No se sap cer-/tament per quina casualitat se deixa
de fer la polisadel abril del corrent any / y de asso ne queda tant offes lo mes-
tre Regordosa, que no repará a practicar y / fer una publicitat, com qui tracta
ab una gent ordinaria. Per ocupacions no se / satisfeu la mesada fins dit die 4,
y havent advertit asso lo dit mestre, tingue / no sia que modos als protectors.
Lo die seguent, 5 del mes no comparegue al Cor / en funcio alguna, ni tampoc
en la hora de prima del die 6, donat a compendrer / ab est desvio son geni. Y
lo poch pensa á esser desetent a la Comº confor-/me ja queda advertit en altre
nota de est Diari. Se judica que si no·s parla / ab claredat al sitat mestre se ferá
insolent, ÿ a fi de reprimir-lo se ha fet / esta nota.”149

L’estira i arronsa entre Regordosa i els administradors pel tema de la
puntualitat en el cobrament de les mensualitats, el menà, com hem vist, a
l’extrem de deixar d’assistir al cor per a la direcció musical de les funcions
litúrgiques. Aquell mateix any va amenaçar de no conduir la cantoria i els
ministrers durant les festes de Corpus, fins que no se li paguessin els deutes:

“Joseph Regordosa diu está ab animo de no cantar ab musica en las fun-
cions de Corpus ÿ Minerva fins a tant no sia satisfet de son treball conforme
tenia contractat amb los Sors Administradors del any passat 1785 mes ÿ no
pagarli de si avant en la octava de Corpus son corresponent salari conforme se
paga en totas las demes funcions de Musica ÿ volent sia la paga corresponent
en quiscun dia de la Octava (que ja donara en nota als Sors Admiors.) per evi-
tar insolencias com se li han usat en lo present any acerca la paga, també está
ab lo animo de no cantar en dita octava menos que li mania la Rt Comu-
nitat.”150

El penúltim rebut de Regordosa, del 1787, havia arribat a acumular tot
el seu sou anual —“per 12 revos. del Mestre de Capella Regordosa per la
cobransa de las 12 mesadas del any”—,151 i el sou havia superat les 100 lliu-
res barcelonines. El seu darrer rebut fou per un import de 59 ll i 1 s “per 6
Rvos del Mestre de Capella Jph Regordosa p la cobransa de las 7 mesadas a
saber des del junÿ fins al desembre tot inclusive de 1788”.152
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Probablement la darrera intervenció de Regordosa al capdavant de la
capella deuria ser la interpretació dels esperats villancets durant les matines
de Nadal de 1788. En aquella data els administradors havien pagat “per la
musica ÿ cantoria q de acuerdo de la comt hi ha hagut en las ditas matines
ÿ en lo offici major, so es 10 ll, 2 s 6 d, per tots los cantores ÿ mestre y 9 ll
per 8 musichs, […] ha pagat per lo esmorzar se acostuma donar als 4 escho-
lans de chor”.153 Tal i com era consuetud, la capella i els ministrers se situa-
ven al damunt d’un entarimat per tal de ser vistos amb major comoditat i
satisfer així l’expectació que provocava la interpretació dels villancets, en els
nombrosos convilatans que solien omplir fins a vessar l’església per Nadal.
Per aquest motiu el fuster Lamarca el 24 de gener de 1789 rebé dels protec-
tors de la comunitat 15 sous “per gurnir / lo tablado dels musich per lo dia
de Nadal / del Mil 1788”.154

És interessant observar la presència de 8 instrumentistes en la interpre-
tació dels villancets de Nadal. Una plantilla en la qual, al nucli habitual del
darrer terç del segle XVIII —Ob 1/2, Corno 1/2, Vl 1/2—, s’hi podria afe-
gir el Fg, a part de l’Ac. Es conserva també un document de 1776, sota el
mestratge de Regordosa, en el qual es fa palesa la contractació de dos fagots
per interpretar un Rosari a 4 v còpia d’un que es cantava al convent de Santa
Caterina de Barcelona:

“lo principal en q consisti lo dit gasto fou lo haverse de pagar los musichs
que en las ditas funcions guanyaren 2ll, 7 sous, 6 diners. Componian el chor de
musica lo mestre, organista, 2 altres cantors, los 4 escolans de chor y 2 musichs
ab fagot. Estos dos guanyaban pesseta per funcio quiscun. I lo restant de les 2
ll, 7 sous, 6 diners se distribui a coneixemt y reglas del Mestre de Capella. Se
cantá un rosari, q a instancia de un Administrador, se remete de Barna, lo qual
es lo mateix q cantan, a 4 veus los religiosos de St Catharina de dita ciutat”155

El rebut correspon a les sis processons que durant el mes d’octubre de
1776 van organitzar les confraries de l’Àngel Custodi i la del Roser, en l’in-
termedi de les quals es resava el Rosari “y en la clohenda […] se cantaba per
al chor de musica”. Integraven el cor, al costat del mestre de cant i l’orga-
nista, els 4 tiples corers, 2 cantors, probablement un altus i un tenor, i 2
fagots, un dels quals interpretaria la part polifònica del baix, tal com era
consuetud, i l’altre l’acompanyament continu.
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De l’època de Regordosa s’han conservat també els primer rebuts que
testimonien la presència de la capella de música amb la cobla de ministrers
en la interpretació de les completes, damunt d’un entarimat, en la processó
de les quaranta hores que obria els temps de la Quaresma.156

Pel que fa als escolans cantors n’ha perviscut el noms d’alguns d’ells que
es degueren formar sota el mestratge de Regordosa: Ignasi Roca, fill de
Miquel Roca i Mel, llibreter a qui la comunitat ajudà a “vestirse correspo-
nent per anar a estudiar em Barna”;157 Joan Palol, escolà de cor, pobre; i els
escolans Josep Bilaró, Pau Coderch, Marià Pal, Anton Pont, Joaquim Sala,
Ramon Sala i Pere Serrat, els noms dels quals apareixen escrits de la seves
mans en els manuscrits datats entre els anys 1783 i 1788.158

Sense dubte, alguns d’aquells escolans provenien de famílies de músics
de la vila, els quals a mesura que la seva formació musical avançava, i abans
d’assolir el canvi de veu, ja sabien tocar dos o tres instruments musicals.
Així sembla palesar-ho el cas de la família Sala. Del 1778 data una pagament
“a Manuel Sala musich, per salari corresponent a ell y a la copla sua que toca
y desempeña las funcions dalt ditas de la semmana santa del any 1778”.159

És probable que aquest músic fos el mateix Manuel Sala que va traspassà el
21 d’agost de 1794 amb 56 anys. Aquell mateix any havien finat també els
músics Miquel Sala i Francesc Roca, músic, de 74 anys d’edat; mentre Joa-
quim Sala traspassà el 14 de març de 1795.160

De la família de músics Roca s’ha conservat un rebut de l’època de
Regordosa del 1786:

“Ha pagat a Ignasi Roca, alias Mel musich per lo salari ÿ treball de tots los
4 musichs de sa cobla, per assistir ÿ tocar a totas las funcions de vera creu de
las semanas de passió ÿ Sta en los dies qe ni hagues, ÿ en los dos passios de Diu-
menge de rams ÿ divendres St tot de 1786 ÿ en los misereres dels dies dels fas-
tos tal tot com consta de recibo del dit Ignasi continuat en dita llibreta del
entrat ÿ eixit del dit Adm”.161
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156. ACGAX. APSEO: Llibre d’entrades y eixides dels fruits resultants dels bens que
del Señor Rafel Bassols … comensá lo primer any de esta administracio als 29 abril 1778, f 5,
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157. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat de preveres de St Esteve
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158. SEO: Au-548, 549, 562, 564, 565, 1127, 1155, 1156 i An-237.
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Castelló pbre ÿ Bficiat de esta Rt comt de pbres de la Igta parral de St Esteve de la vila de Olot
del anÿ de prora discorregut des de 1 juny de 1785 fins a igual die de 1786, f 9.

160. ADG: Sant Esteve d’Olot. Llibre nové de Obits de la Paqª / de Sant Esteve de la
Vila de Olot / comensat al primer Janer / de 1793, f 24, 36 i 46, respectivament.

161. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat de Preberas de la vila de
Olot comensat per lo any de procura de 1785 y 1786 y 1792 y 1793, s f.
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Pel que fa als cantors d’aquells anys apareixen els noms dels beneficiats
Joan Espadaler i Francesc Cortada, els quals solien cantar els passis de Set-
mana Santa i probablement formarien part de la cantoria de la capella de
Sant Esteve:

“Ha pagat al s Rts Joan Espadaler y Francisco de Cortada, pbres ÿ Bfciats
resids ab aprobació dels Rts Protors, per lo estipendi de cantar lo passió en lo
dimars ÿ dimecres St de dit anÿ 1786, en quals dos dias correspon cuidar a la
comt, so es 15 sous a quiscun, com consta de recibo del Rt Cortada continuat
en dita llibreta... 1 ll, 10 sous”162

Entre els cantors de l’època de Regordosa, cal destacar la figura de Josep
Aubert, àlias Soca, el qual entre 1786 i 1789, apareix amb molta freqüència
en qualitat de “cantore”. De fet, acomplia des del faristol les funcions d’en-
tonador o succentor, ajudant a cantar “â las matinas y officis de vespers ÿ
completas”, “al cor en la semana santa” o “al chor en las funcions de Nadal
y Circuncisió”.163 Josep Soca (1757-1833), havia estat escolà de cota amb el
mestre Carcoler. Tot i ser mitjaire de professió, el seu interès per la música
unit a les portentoses condicions sonores de la seva veu, el van menar a
actuar de succentor a Sant Joan les Abadesses i a les catedrals de La Seu
d’Urgell i Barcelona, d’on fou sots-xantre. A Olot va assumir les funcions
de sustentor del cant pla de la parroquial des de l’època de Regordosa, fins
que va traspassar, el 14 de gener de 1833, quan comptava 76 anys.164

Tot mena a pensar que Regordosa marxà d’Olot a principis de 1789. Un
rebut, datat el 28 de març de 1789, dels administradors de la comunitat a
Ignasi Parella oncle, que en aquells moments era un jove cantor que ajuda-
va els infants corers, davant l’absència de mestre de capella, deixa ben clar
que en aquells moments el magisteri olotí en romania buit “per renuncia del
Mestre Regordosa, clerque qe se ha casat.”165 És molt probable, doncs, que
al darrere de la intempestiva relació que Regordosa i la comunitat van man-
tenir durant els darrers anys dels seu magisteri, tingués alguna cosa a veure
amb el caire de la seva vida privada i amb les seves intencions.

El 3 de març, els protectors de la comunitat van deliberar enviar el cam-
paner Sebastià Costa “a la vila de Balaguer a avisar al mestre de capella ÿ
organista de aquella vila si volian venir a fer oposició del magisteri de cant
de esta Igla q estab vacant”.166 Mentrestant, el protector dels comptes de la

162. Id., f 34, 79, 125 et altera.
163. Id., f 186 i Aixit de la bolsa del ral del segon bienni de 87.88.89, f 2, 4, 9, 12.
164. ADG. APSEO: LLIBRE / XXI DE / OBITS / 1826 a 1851, f 71v. Citat per Pagès

i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve..., 232-233 i 378.
165. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat de Preberas de la vila de

Olot comensat per lo any de procura de 1785 y 1786 y 1792 y 1793, f 188.
166. Id., ibid.
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comunitat, que era l’organista Josep castelló, havia tramès i rebut “differs

cartas de informacs per mestre per lo magisteri de capella”.167

Les oposicions es degueren dur a terme durant els primers dies del mes
de maig de 1789, atès que l’11 els protectors dels comptes de la comunitat
van satisfer 21 ll a Francesc Pujol “per lo import ÿ treball del gasto han fet
los opositors qe han vingut a fer oposició al Magisteri de Capella, qe la Comt

acordá allotjarlos en aquella casa, ÿ pagarlo lo gasto”.168

Josep Saborit (1789-1796)

El 28 de maig de 1789 la comunitat de preveres de Sant Esteve escollí
Josep Saborit com a nou mestre de capella, en l’acta de nomenament s’ex-
plicita que Saborit era natural de Barcelona i que en aquells moments regia
el magisteri de la parroquial de Santa Eugènia de Berga. La comunitat resol-
gué, doncs, 

“anomenar y elegir Mestre de / Capella de la dita igla, y a pluralitat de vots
/ quedá elegit Joseph Saborit natural de la / ciutat de Barna, y mestre de cape-
lla de / la Ygla Parroql de Stª Eulalia de Berga del / Bisbat de Solsona.”169

En aquella mateixa reunió es van nomenar els oficials de la comunitat
per al bienni 1789-1791 i es va distribuir “un durillo vell a quiscun dels 24
resids han assistit en lo acte d Comt en qe se han elegit los officials per la
Comt ÿ se han votat ÿ elegit tambe mestre de Capella.”170

Tot i que el nomenament es resolgué el 28 de maig, Saborit no començà
a exercir el magisteri fins deu dies després, així, el 7 juny els protectors satis-
feien al xantre Josep Soca els deutes “per entonar ÿ cantar al chor des de 22
de abril fins al 7 de juny 1789 qe son 47 dies, per no haberi mestre de
cant.”171

L’entrada d’un nou mestre de capella comportava la posta a punt del
repertori conservat a l’armari, sovint se li demanava al mestre entrant una
relació de les obres guardades i se li conferia la custòdia de l’armari o l’ar-
xiu que les contenia. Per això, el 9 de juny, els protectors van pagar al fus-
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ter Mateu Olivet la despesa “per adovar ÿ clavar un panÿ al armari de las
solfas propi de la Comt que te lo mestre de capella”.172

L’admissió de Saborit va anar acompanyada d’una acta segons la qual se
li concedien les mateixes distribucions de misses, funerals i dret d’inferme-
ria que un beneficiat, per tal que pogués rebre l’ordenació sacerdotal:

“La Comtat firmarà un acte de Admissio / â Joseph Saborit Mestre per lo
fi solament de / poder pendrer ordres sagrats, assegurantli sola-/ment distribu-
cions, missas e infermeria igual-/ment que â un Beciat, ab las mateixas pena-
/litats, carrechs ÿ obligacions, o constitucions / Observan los Beciats.”173

No deixa de ser significatiu que es produeixi un espai d’un any i vuit
mesos entre la resolució del nomenament de Saborit que feu la comunitat,
el 28 de maig de 1789, i la signatura dels pactes d’admissió davant del nota-
ri Pau Casabona, el 4 de febrer de 1791.174 Els pactes estan redactats amb els
mateixos termes dels que signa Carcoler el 1740. Les obligacions musicals
del mestre seguien sent les mateixes:

1. Dirigir el cant pla de la comunitat en totes les hores canòniques del
dia litúrgic.

2. Tenir cura —conservació i manteniment del repertori— dels llibres
corals (graduals, antifoners, breviaris, salteris, himnaris).

3. Ensenyar cant pla i polifonia —cant d’orgue o figurat— a 4 infants
cantors, dues hores diàries.

4. Ensenyar cant pla als beneficiats residents, una hora diària.
5. Interpretar polifonia (amb ministrers) en els oficis de les festivitats de

Nadal (Matines i Missa), Oficis de Setmana Santa i Pàsqua (Respon-
soris, Vera Creu i Missa), Ascensió (Nona), Corpus (Villancets en les
processons de la setmana i Missa), Sant Pere, Assumpció i altres fun-
cions en las que hi hagi cantors per fer-ho.

6. Cantar (interpretar polifonia amb ministrers) en les festes de les con-
fraries i festivitats de les altres parròquies de la vila.

Els pactes incloïen l’obligació de no absentar-se més de 15 dies de la vila
sense el permís dels protectors de la comunitat, i deixar a la parròquia totes
les seves composicions i papers de música el dia dels seu traspàs: “que tots
los papers, ÿ obras que / tinga seus en lo dia de son obit, degan quedar en
mans / dels Srs Protectors”.175
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Un mes després, el 4 de març de 1791, Saborit signà davant del mateix
notari una promesa, rubricada amb jurament, segons la qual palesava la seva
absoluta disposició a seguir complint amb fidelitat les seves obligacions
inherents al magisteri a fi d’obtenir-ne la perpetuació. Saborit sabia que des
de la seva condició d’acòlit no podia accedir als ordes majors sense el coixí
econòmic que suposaria la seva admissió a percebre la totalitat de les distri-
bucions de la parroquial. Reconeixia, en primer terme, haver estat admès
per mestre de capella el 28 de maig de 1789, 

“[…] en lo exercici del qual empleo me trobo desde / âleshores, ÿ com de-
sitjós de ser promogut als sagrats / ordres haja exposat â la dita Rnt. Comuni-
tat que / quedaba privat de conseguir mon effecte per falta / de titol ecclesias-
tich corresponent, ÿ que per conse-/guent se dignas concedirme la
perpetuisacio en lo / expressat empleo, eo en la admissio â totas las dis-/tribu-
cions de la expressada Parroquial Iglesia per / poder ab est medi solicitar del
Ilm ÿ Rm Sor Bis-/be de Gerona la admissió a dits ordres, y â dita pro-/posi-
ció se me haja respost per part de la dita Rnt. / Comunitat que estaba promp-
ta en concedirme aque-/lla com jo me aderis ÿ conformàs al cumpliment dels /
carrechs ÿ obligacions annexos al dit Magisteri.”176

Abans de concedir l’acta de perpetuació, amb la participació plena en les
distribucions, els comunitaris deurien deixar un marge temporal a fi de
constatar la conveniència, o no conveniència, de procedir a tal acte. Recor-
dem que això mateix succeí amb l’arribada de Carcoler, nomenat el gener de
1740 però perpetuat en el càrrec onze mesos més tard. Carcoler, però, ja era
ordenat mentre que Saborit només era un clergue tonsurat, sense haver
rebut els ordes menors.

La seva penúria econòmica deuria ser tan gran, que en el document que
signà el 4 de març, no solament va prometre i ratificar a la comunitat la seva
voluntat de complir amb les seves obligacions, sinó que va renunciar a tots
els seus béns i drets:

“[…] per lo cumpliment de las quals / cosas obligo â la mateixa Rnt.
Comunitat tots los / bens ÿ drets meus mobles ê immobles haguts ÿ per /
haver: renunciant â qualsevol dret ÿ lley que / sia â mon favor ÿ expressament
al Benefici cleri-/cal […] / cursos y dilacions concedidas als clergues y ton-
/surats, ÿ a mon propi for; subjectantme â mi ÿ a mos / bens al for y jurisdic-
ció de sa santedat ÿ de qual-/sevols Ilms Senyors Bisbes ÿ de altre qualsevol /
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tribunal ÿ superior ecclesiastich; y fas, y / firmo obligació Camaral en forma de
la Rnt Ca-/mara Apostholica […] y per mes validitat ÿ firmes de / totas las
sobreditas cosas las confirmo ab jura-/ment. Y quedo advertit per lo Notari
infraescrit que la / present escriptura deu registrarse disn lo termi-/ni de un
mes proxim en lo offici de Hipothecas corresponent.”177

Els rebuts signats per Saborit, d’acord amb els comptes dels protectors
de la comunitat, permeten seguir el pols de les actuacions de Saborit al cap-
davant del magisteri i la regularitat dels pagaments per la seva labor. Així ho
palesen tant els rebuts conservats de juliol a desembre de 1789 i els que es
conserven de les mensualitats entre 1790 i 1796. En les despeses dels comp-
tes del protectors hi apareixen les despeses anuals “per cobranza de les 12
mesadas de tot lo anÿ”, que pujaven 107 ll, 10 s i 6 d el 1791, com els que
percebia cada any “per la cantoria de la Ascensió, 1ll, 16 s” i per les matines
i missa de Nadal, “per tota la cantoria ÿ tota la musica de las matinas de
Nadal ÿ missa major del dit dies, 9 ll, 11s, 3d”.178

Els rebuts de les despeses que els protectors feien per solemnitzar les
funcions de les matines —amb el cant dels villancets— i la missa major de
Nadal, palesen com la plantilla vocal i instrumental s’ampliava fins a 8
músics, entre cantors i ministrers. Els rebuts de Nadal de 1792 i 1793 expli-
citen el pagament de 4 ll i 10 s “a 8 musichs ÿ cantores per las funcions de
Nadal.”179 Les cantories de Nadal, juntament amb les de Corpus, eren les
més esperades de l’any pels fidels. En aquelles festivitats assenyalades la
capella solia comptar amb la presència dels ministrers, probablement una
cobla de 4 instrumentistes, per cantar repertori a 8 parts. Els mateixos pro-
tectors davant l’expectació que provocava l’audició dels villancets, feien
aixecar un entarimat a algun fuster de la vila. El Nadal de 1789 van pagar al
fuster Francesc Lamarca —qui sap si era parent de l’organista Josep Lamar-
ca del Santuari dels Arcs— “per lo treball de guarnir y desguarnir lo catafal
per la musica ÿ cantoria”.180

Els cantors que ajudaven el mestre de capella en el cant dels passis de
Setmana Santa, novenaris i altres oficis, formarien part també d ela canto-
ria en les festes assenyalades. Aquest deuria ser el cas dels cantors Joan
Espadaler, Ramon Vilaseca,181 Francesc Cortada i el mateix xantre Josep

Fons Musicals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa LXXI

177. Id., f 6.
178. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat de Preberas de la vila de

Olot comensat per lo any de procura de 1785 y 1786 y 1792 y 1793, f 231, 271, 280.
179. Id., f 327, 405.
180. Id., f 278.
181. Era en aquella època l’escolà major de la sagristia. Va morir en una fugida dels fran-

cesos durant la guerra napoleònica. Cf. ACGAX. APSEO: Memórias de la Obra de St Este-
ve de Olot que han notat los Obrers, s f.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



Soca.182 Aquest darrer fou novament qui va substituir al mestre de capella a
partir de 1793 i, sobretot, de 1794 causa de l’agreujament de l’estat de salut
de Saborit. En les despeses dels protectors consten diversos pagaments a
“Joseph Soca, cantore xantra per ajudar al Mestre de Capella en las matinas
de Nadal” de 1793 i el “die de reÿs.”183

La gravetat de la malaltia de Saborit va fer que el xantre Josep Soca el
substituís en les principals funcions litúrgiques del 1794. En aquell any els
protectors van pagar diversos rebuts “a Jph Soca cantore xantra per ento-
nar al chor en lo temps ha estat malat lo mestre de capella”.184 Aquells anys
van ser especialment durs per als olotins per les amenaces d’invasió que
sofria la vila per part de les tropes franceses. La comunitat de preveres va
fer sortir d’Olot els seus cabals, repartint 75 lliures a cadascun dels 24 resi-
dents per tal que celebressin 75 misses mentre romanguessin fora de la
parroquial. Així ho van acordar els protectors de la comunitat el 5 d’octu-
bre de 1794: 

“trobantse esta dita vila y comarca molt proxima a ser invadida, saquejada,
y tal vegada cremada per las enemigas tropas francesas, com effectivament ho
feren en la vila de Camprodon, tenint ja ocupadas totas las alturas y montanya
del Capsecosta, y en consequencia haber de emigrar tots los beneficiats resi-
dents, trobantse molts de ells ab pochs diners y de conseguent exposats a
extraordinaris treballs y miserias en prejudici del honor y reverencia deguat al
estat sacerdotal, y habentse per los mateixos dits imminents perills de la inva-
sio de aparatar e internar lo Arxiu de dita Comunitat, trobantsi en esta ocasio
certa partida de diners… y tement de altra part no se extraviassen… ha acor-
dat… distribuir una paperina de quaranta duros de plata valent 75 ll bars a cada
hun dels 24 residents…”185

Enmig d’aquell context conflictiu la salut de Saborit degué agreujar-se.
És probable que no pogués conduir la capella en el decurs de l’any 1795. De
fet, ni el seu nom, ni les despeses habituals del mestre de capella per Nadal
i l’Ascensió, apareixen consignades en els llibres de comptes; en canvi, sí
que hi consten les pagues al xantre Soca per la seva ajuda en l’entonació i
direcció del cant pla de la comunitat, durant les festes de Corpus i Nadal de
1795 i els oficis de Setmana Santa de 1796.186 Tot i l’absència del mestre,
la presència del xantre garantia el manteniment del cant pla en el cant dels
oficis.
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Quan s’acabà la guerra amb França, entre els dies 14 i 17 d’abril de 1796,
els olotins celebraren grans festes per agrair l’arribada de la pau:

“el dia 14 paseó toda la música por las calles de esta vila, precedían a la
música los gigantes, la aguila y la mulasa. Pasó el magnífico Ayuntamiento al
templo de San Estevan em donde se cantó um solemnísimo Te Deum. Para for-
mar una orquesta mas completa se hicieron venir musicos y cantores de Gero-
na y de Vich […] —i el dia 18— se celebró en la Iglesia de Sant Estevan la fun-
cion de difuntos con un oficio de requiem, el mas solemne, cantado por la
capilla y música.”187

El mestre Saborit es degué trobar en condicions de poder dirigir les fun-
cions musicals d’aquelles dies de joia; en cas contrari, la documentació
hagués deixat constància de la presència d’algun altre mestre de capella al
capdavant del conjunt de cantors i ministrers, i de fet, ell seguí signant els
rebuts de les seves mesades. Una vegada mes, tal i com va esdevenir amb
motiu de les festes de la inauguració del temple el 1763, es van desplaçar fins
Olot cantors de capelles i músics de cobles forànies, en aquest cas de Vic i
Girona.

La salut de Saborit s’agreujà fins que traspassà el 12 d’octubre de 1796,
amb només 28 anys d’edat, essent sepultat el 14:

“Als dotse octubre mil set cents noranta sis mori de edat vint ÿ vuÿt anys
/ Joseph Saborit Acolit Mestre de Capella de Olot, ÿ natural de Barcelona: /
rebe los sagraments, ÿ lo dia catorse fou enterrat en la Parroquial ab asis-/ten-
cia de tota la Rt comunitat de Gl major: te fetas honras.”188

El mestre Saborit, tot i els seus gestos i compromisos envers la comuni-
tat i la cúria, traspassà essent acòlit, pobre i sense veure’s perpetuat en el
càrrec. El 22 d’octubre apareix el darrer rebut dels procuradors emès en
nom seu “fins lo dia [1]4 / en que fou enterrat”; fou signat per l’organista
J. Castelló “per dit Jph Saborit difunt / ÿ rep dita partida Francº Sabo-
/rit.”189 Desconeixem el grau de parentiu que existia entre Francesc Saborit
i el jove mestre finat.

A causa de la seva penúria econòmica la comunitat es va fer càrrec de les
despeses de l’enterro i la cera del funeral, en el qual hi van participar els “4
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escholans de chor ÿ 2 acolits”.190 Així, el 30 d’octubre es pagà a Jaume Toro-
nell “mestre de casas per lo treball ÿ material de tapar lo ninxo de la tomba
de la Comt ahont se posá lo cadaver de dit mestre de Capella, tot lo qe
sobredit relatiu al dit mestre se pagá de dita bosa del ral de la Comt de con-
sentimt de la mateixa, per haber mort pobre lo dit mestre.”191 Igualment, la
comunitat va haver de satisfer a “Jaume Torres ÿ Arques adroguer per lo
import del suplemt de la cera qe resolgue la Comt anÿadir en los funerals del
mestre de capella Saborit, qe per haber mort pobre no podia posarsi la qe li
corresponia com a comunitari.”192

Després de l’òbit de Saborit, la comunitat comprà “un armari gran de
fusta propi del dit Mestre per tenir ben guardadas totas las obras y papers
de solfas de altres Mestres y suas propias de dita Comt ÿ pujaro tot al Arxiu
qual ha importat fins haberi altre mestre.”193 En el fons musical de la Biblio-
teca Nacional de Catalunya s’hi conserven dos manuscrits del mestre Sabo-
rit, un d’ells datat el 1788.194

Bonaventura Feliu (1796)

Poc després d’un mes del traspàs de Saborit, 25 de novembre de 1796,
Bonaventura Feliu signava els nous pactes d’admissió al magisteri de la
capella de Sant Esteve.195 Feliu era fill de Figueres i havia ocupat fins llavors
el magisteri de capella de la parroquial de Santa Maria d’Alba de Tàrrega,
on sota el seu mestratge inicià Ramon Carnicer en l’estudi de l’art sonor.196

La presència de Feliu a Olot procedent de Tàrrega podria obeir al fruit
de les diligències de Josep Castelló, l’organista de Sant Esteve, el qual com
a targarí deuria mantenir contactes epistolars amb la comunitat de Santa
Maria d’Alba. 

Sembla que Feliu ja havia opositat a Olot, sense sort, en alguna altra
ocasió, per la qual cosa ja era conegut de la comunitat de preveres. Proba-
blement per això, la comunitat li oferí el càrrec amb el compromís de donar-
li la perpetuació i admetre’l a rebre les distribucions si s’adheria al compli-
ment de les obligacions inherents al càrrec. 
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En el document notarial Bonaventura Feliu expressà les seves preferèn-
cies per regir el magisteri d’Olot, respecte al de Tàrrega, tant pels majors
guanys que li reporta, com per la proximitat a la seva terra natal. Desconei-
xem què és el que succeí, però el cert és que Feliu degué renunciar al magis-
teri poc dies després, atès que Castelló es feu càrrec de la cantoria de les fes-
tes de Nadal i durant el gener de 1797 es van dur a terme les oposicions per
cobrir la vacant del magisteri. 

Vicenç Alzina (1797-1815)

A ran de la marxa de B. Feliu, la comunitat de preveres de Sant Esteve
convocà oposicions al magisteri de capella el gener de 1797. S’hi presenta-
ren quatre candidats: Josep Roger, organista del monestir de Camprodon;197

Esteve Guiu, organista de la parroquial de Berga;198 Antoni Minguell, cler-
gue de Barcelona, i Vicenç Alzina, cabiscol de la parroquial de Santa Maria
de Mataró, natural de Sabadell.

Dins d’aquell mateix mes, l’administrador dels comptes de la comunitat
de preveres, prèvia resolució de la mateixa, satisfeia a dos candidats convo-
cats per la comunitat, Antoni Minguell i Vicenç Alzina, les despeses pels
seus viatges:

“als dos opositors qe han vingut a fer oposició al magisteri de capella de
esta Comt per lo gasto de son viatge, 30 lliures a cada un, so es al Sor Anton
Minguell clergue de Barna, ÿ al Rnt Vicens Alzina pbre ÿ cabiscol de Mataró
per ohirlos esta Comunitat y examinarlos y si be hi habian altres 5 o 6 preten-
dents del dit Magisteri, pero per haberlos ja ohits altres vegades, no consentí la
Comunitat en que vinguessen per se ohits novament.”199

La urgència per cobrir la vacant demanava estalviar esforços i despeses,
per la qual cosa es va prescindir d’audicionar els organistes de Camprodon
i Berga, els quals ja havien estat escoltats en altres ocasions per la comuni-
tat de preveres. D’aquesta manera, el 10 de febrer de 1797, es va procedir a
fer l’elecció del nou mestre de capella, mitjançant votació secreta dels dinou
comunitaris residents i presents en aquell moment. El secretari de la comu-
nitat redactà l’acta amb aquets termes:
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“[…] en atenció que urgia molt la necessitat / de elegir Mestre de Cape-
lla per lo bon / govern del cor y per la ensenyansa dels / escolans, y que
havent-se practicat las dili-/gencias los havia aparegut convenients, sin-
/gularment de haver-se ja oit per dita Rnt Comt / los dos pretendents, que
per avisar-los de / sa vinguda se feu comissió al mateix Rnt / Jaume Cols, no
habent-se-li fet comissio per / ningun altre, y no judicant necessari oir / los
altres dos pretendents que debian con-/correr a la elecció de Mestre de Cape-
lla per / haver-se ja oit en altres ocasions per dita Rnt / Comunt, proposá […]
se fes la dita eleccio de Mes-/tre de Capella en aquell mateix dia 10 fe-/brer
sens haver de esperar oir-se ningun / altre pretendent per las rahons ditas y a
/ pluralitat de vots se resolgué se fes dita // elecció en aquell mateix dia. /
Seguidament proposá se fes luego dita elecció / de Mestre de Capella, per
qual fi se donaren / quatre bitllets ó papeletas á cada resident / ahont estaban
escrits los noms y cognoms dels / quatre pretendents concurrents, â saber en
lo / un lo Rnt Vicens Alzina cabiscol de Mataró, / en lo altre lo Rnt Joseph
Roger organista de / Camprodon, en lo altre lo Rnt Esteve Guiu or-/ganista
de Berga, y en lo altre lo Sor. Anton / Minguell clergue, fent-se tot perque
cada / resident donás son vot secret librement segons / Deu y sa conciencia;
y en consequencia se votá / en esta forma per fer dita erecció, y se llegiren /
después tots los vots, y nemine discrepante / queda elegit per dit Magisteri de
Capella / lo Rnt. Vicens Alzina cabiscol de Mataró / de que dono fe. / Fidel
Xauvet Pre. Secret.”200

El 13 de febrer els protectors dels comptes de la comunitat van distri-
buir “en lo acte de Comt qe se ha tingut per fer elecció de mestre de cape-
lla, ahont ha estat elegit, nemine discrepante, lo Rt Vicens Alzina pbre ÿ
cabiscol de Mataró, un duro de plata a quiscun dels 19 resids.”201

El 4 de març de 1797 Vicenç Alzina signà el document d’acceptació de
les obligacions inherents al magisteri de Sant Esteve, davant del notari de la
vila Pau Casabona:

“Vicens Alzina Pbre y Chantre ô Cabiscol de la Parro-/quial Iglesia de la
Ciutat de Mataró, natural de la vila de / Sabadell, Bisbat de Barcelona: Per
quant per ocasió de la va-/cancia del Magisteri de Capella de la Parroquial Igle-
sia de St / Esteve d ela present vila de Olot, per renuncia que de ell ha fet / lo
Rnt Bonaventura Feliu ultim obtentor de aquell, la / Rnt Comunitat de Pbres
Beneficiats de la dita Parroquial igle-/sia de St Esteve de la present vila noti-
ciosa qe se troba de las / mias circunstancias me ha ofert conferirme lo expres-
sat Ma-/gisteri y perpethisarme en la admissió â las distribucions / de la matei-
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xa Parroquial Iglesia, si jo adherís al cumplimt / de la sobligacions, pactes y
carrechs qe te prescrits per lo / obtentor de tal Magisteri […]”202

Respecte al pactes anteriors, amb Josep Saborit, aquests contenen alguns
petits canvis que convé puntualitzar. Pel que fa a les funcions d’entonador
inherents al magisteri, el document explicita que l’obligació del mestre
d’entonar en tots els oficis de les hores canòniques del dia litúrgic no alli-
bera el diaca del compliment de les seves obligacions musicals, i alhora
rubrica la funció de sustentor del mestre en els oficis ferials, és a dir en els
oficis setmanals dels dies no festius.203

El nombre d’escolans cantors ha augmentat de quatre a “set o vuiyt
minyons”, als quals, a banda d’ensenyar cant pla i polifonia durant dues
hores diàries, també haurà de corregir “si repara en alguns / de ells alguna
errada de / lletra o solfa.”204 El document reprodueix els mateixos pactes pel
que fa a la presència del repertori polifònic en els oficis de les principals fes-
tivitats de l’any.

Una modificació important és la que afecta a la propietat dels manus-
crits musicals. En cas de traspàs, el mestre haurà de deixar a la comunitat les
obres que haurà escrit durant el seu magisteri, juntament amb el fons del
repertori dels seus predecessors; en cas d’abandonar el càrrec, però, se les
podrà emportar:

“en lo cas de morir lo dit Rnt Vicens Al-/zina, deura deixar als dits Rnts
Protectors, no sols los pa-/pers de solfas qe ell servint de Mestre en la pnt
Parroqul / Iglesia haura compost; sinó tambe tots los qe dits Rnts Pro-/tectors
li hauran entregat; dels quals en lo temps de la / entrega deura firmar lo corres-
ponent recibo; pero en lo cas / de deixar dir Magisteri, sols sera obligat en
retornar los qe li hauran entregat dits Rnts Protectors.”205

L’acta contempla la perpetuació d’Alzina en el magisteri atesa la seva
situació eclesiàstica. La seva condició de prevere li permetia d’obtenir els
fruits de les distribucions quotidianes, com la resta de residents de la comu-
nitat, sempre i quan “lo Rnt Vicens Alzina admetia algun Benefici ô altre
títol / incompatible al de Mestre de Capella de la pnt Parroquial / Igle-
sia”.206

En un document de principis del segle XIX, anterior a 1815, data de la
marxa d’Alzina d’Olot, hi figura una relació de tots els beneficis dels resi-
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dents de la comunitat de Sant Esteve, al terme dels quals hi consta el mes-
tre de capella, amb el número 37:

“Es la Admission amovible del Maestro de / Canto su actual obtentor el
Rdo Vicente Alsina Pbro / percibe igualmte de renta de las expressadas distribu-
ciones quotidianas / ÿ Missas fundadas por parte de la misma Residª... 140 ll. /
De Adventicio por parte de la misma Redidª... 20 ll / De renta particular no
percibe ni tiene cosa alguna.”207

Abans d’exercir la cabiscolia de Santa Maria de Mataró, Alzina havia
estat mestre de capella de la parroquial de Santa Eulàlia de Berga. Gràcies a
les obres que Alzina deixà a Olot quan marxà el 1815, sabem que oposità a
Berga en dues ocasions, al magisteri el 1791, sense èxit, i a la seva “chantria”
el 1794, la qual obtingué amb l’“Aria con Violines y Baxo / Obligada de
Fogót / Por la oposición de la chantría / de la Villa de Berga / â 26 de Marso
/ del anyo del Sor de / 1794 / Mtro Alsina”. El text d’aquesta obra, escrit pel
mateix compositor, recull el seu afany per obtenir la plaça: “Como suele el
desvalido, / pobre triste ÿ afligido, / quando tiene alguna pena / buscar pro-
teccion agena, / que le pueda aconsolar. / Assimismo ÿo contemplo, / que
pues de Eulalia en el templo, / concluyo mi oposicion, / pidiendo su pro-
teccion / la chantria e de lograr.”208

El cert és que el 1795 Alzina ja regia el magisteri de Berga. Així ho tes-
timonia l’oratori que estrenà el 8 de setembre de 1795 per celebrar el retorn
de la imatge de la Mare de Deu de Queralt al Santuari, d’on havia estat reti-
rada a causa de la Guerra Gran que la monarquia espanyola mantingué amb
França entre 1793 i 1795. El títol diplomàtic de l’obra explicita la condició
d’Azina de mestre de capella de la vila de Berga: “Drama alegórico á la tras-
lacion de Mª SSma de Queralt á su Santuario. La letra compuesta por Don
Raymundo de Ford, y la música por el maestro de cap de la misma villa,
Rdo Vicente Alsina, el año 1795, a 8 de Sbre.”209

Desconeixem la data en què Alzina passà de Berga a Santa Maria de
Mataró per a ocupar-ne la cabiscolia, des d’on fou reclamat per la comuni-
tat d’Olot. El seu pas per Sant Esteve marcà un creixement dels efectius de
la capella, de 4 a 7 o 8 escolans cantors —segons recullen els pactes d’ad-
missió—, i de 8 a 10 instrumentistes per a la interpretació dels villancets i la
missa de Nadal. Així ho palesen els rebuts que s’han conservat entre 1798 i
1806.
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Tanmateix, els rebuts que Alzina signà als protectors dels comptes de la
comunitat mantenen les mateixes despeses entre 1797 i 1815: 1 lliura i 16
sous per la cantoria de la Nona de l’Ascensió i 2 lliures i 8 sous per la de
Nadal.210 Així consten també en les llibres de comptes de la comunitat de
preveres.211

Durant el magisteri d’Alzina, la capella va seguir comptant amb el con-
curs de les cobles de la vila per a les festivitats principals, com Nadal i Cor-
pus. Apareixen sovint en els llibres de comptes la “cobla de musichs de
Ignasi Roca y Mel” entre els anys 1802 i 1807, a la qual substituí “la cobla
de Ramon Sala”.212 A través dels llibres d’òbits coneixem el traspàs dels
músics Patllari Aulí († 24-III-1798) i Ignasi Roca († 6-IV-1808).213

Pel que fa als escolans i cantors de l’època del mestre Alzina, coneixem
els noms d’Ignaci Parella, que substituí l’escolà major Ramon Vilaseca el
1809; Josep Colom, el qual serví d’escolà del 23 d’octubre de 1814 i finals
de 1819;214 els escolans de la sagristia Josep Artiga, Francesc Martell, Este-
ve Aumatell i Josep Sala; i els cantors Joan Espadaler († 1815) i Francesc
Cortada († 1805).215

El 13 de setembre de 1811 Ignasi Parella, futur organista de la parro-
quial, i el mestre Alzina van ser escollits per la comunitat per substituir el
diaca Gaietà Llausàs, el qual encara no havia completat la seva formació
musical, en les entonacions del cant pla del cor. Com que el mestre de cape-
lla ja alternava setmanalment les entonacions del cant pla del cor amb el
diaca, es resolgué que els substitut d’aquest darrer fos Ignaci Parella “cler-
gue estudiant de cant de orga”:

“Convocada […] a fi de resoldre per quin subjecte deurá lo Sr Diaca lo Rt
Dr Ca-/yetano Llausás fer cunplir la sua obligacio de entonar en lo chor los /
Psalms, Hymnes y Antiphonas fins que dit Sr Diaca sia habili-/tat en lo cant
pla per a cumplir dita obligacio: han resolt los re-/ferits residents a pluralitat
de vots, despues de aver proposat lo / Sr protector primer Dr Ignasi Salgas per
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part del expressat Sr / Diaca al Sr mestre de Capella y al Sr Ignaci Parella cler-
gue es-/tudiant de cant de orga, que quedaba elegit lo expressat Sr Ig-/naci
Parella per rahó que lo Sr Mestre ja estaba també obligat / per son ofici a ento-
nar los Psalms, Hymnes y Antiphonas, com / consta del acte de possessio de
la sua admissio a dita Rt Co-/munitat en poder del Dr Pau Casabona notari
de Olot y en / lo Arxiu de dita Comunitat: y avent-se suscitat lo dupte de /
quin dels dos; esto es lo Sr Mestre y Sr Diaca, o son substitut / deu començar
la incinuada entonacio en lo chor, per trobar-se / los dos obligats a ella: ha
resolt que los dos vagen alternant dita / entonacio una semmana cada un
[…]”216

El darrer rebut signat pel mestre Alzina data del 10 de maig de 1815 amb
motiu de la “cantoria del die de la Ascensió”,217 això no obstant, ja feia prop
d’un mes que havia anunciat a la comunitat de Sant Esteve la seva decisió
d’acceptar l’oferiment que hom li havia fet del magisteri de la parroquial de
Sants Just i Pastor de Barcelona. Per aquest motiu, el secretari de la comu-
nitat, Víctor Brunet, el 19 d’abril de 1815 redactà la convocatòria d’oposi-
cions per cobrir la vacant del magisteri olotí:

“Resultant vacant lo Magisteri de capella de la Parroqul Iglesia / de la pret

Vila de Olot per motiu de trobarse promo-/gut al de la Parroquia de St Just de
Barna son ultim obtentor / Rt Vicens Alzina: esta Rt Comunitat ha resolt pro-
vehir dit / Magisteri ab la major brevedat posible y ab esto tots los Pre-/ten-
sors, ú opositors deurán presentarse en esta, des del dia / primer fins al deu del
mes proxim vinent; assegurantlos / qe será preferit al qe rehunirá majors cir-
cunstancias per / lo cabál desempeño de las peculiars obligacions de dit Magist.
/ Ditas pues circunstancias y de qe deurá donarse alguna / proba son: el qe

tinga una veu sonora y forta; capás per a / entonar en lo Chor y dirigirlo; el qe

estiga instruhit de cant / pla y de composició en lo cant figurat tant per com-
pondrer / com per enseñar als Escholanets, pues las qe miran als cos-/tums lo
mateix destino las suposa y demana. / La renda del Magisteri, â mes de lucrar
com los demes resi-/dents, logra bastans altres beneficis, per las moltas y
varias fun-/cions qe se celebran tant en la Parrl y en la Iglesia de Nª / Sra del
Tura, com en altres iglesias. / Esto es la mes principal qe pot y deu interessar
tant â la Rt Co-/munitat, com als Presensors en lo Magisteri pues estos que-
daran / mes detalladament informats sempre qe se presenten; de tot lo / qe per
major formalitat y seguretat dels interessats com a se-/cretari de dita Rt

Comunitat firmo la present en Olot als 19 / de abril de 1815. / Victor Brunet
Pbre y Secretari.”218
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El 9 de maig, Francesc Prats, arxiver de la comunitat, rebé la paga per
haver fet les “copias de edictes del Magisteri de Capella […] que han /
enviat de diferents Iglesias de fora.”219

Ignorem quins serien els pretensors al magisteri que es van presentar a
Olot entre l’1 i el 10 de maig. Tot i no servar-ne testimoni documental, cal
suposar que els membres de la comunitat donarien veus i posarien en marxa
els seus contactes de forma paral·lela a la convocatòria pública. El perfil bio-
gràfic del successor d’Alzina, Honorat Alberich, ens mena a pensar en
aquesta hipòtesi: per una banda, Alberich era fill de Sant Joan de les Aba-
desses, per tant podia mantenir probables llaços de parentiu amb Olot; i de
l’altra, Alberich, igual que Alzina, es trobava regint el magisteri de Mataró
abans d’entrar a Olot. És probable, doncs, que per un o altre motiu Albe-
rich fos dels primers a assabentar-se de la vacant de Sant Esteve d’Olot.

Honorat Alberich i Corominas (1816-1836)

Segons consta en el registre dels d’òbits de la parroquial de Sant Esteve,
Honorat Alberich era “natural de S. Juan de las Abadesas”, i el 24 de
novembre de 1836 “mu-/rio de edat cinquenta y ocho años”.220 F. Civil feia
esment de la seva procedència de Sant Joan de les Abadesses, però donava
com a data de naixença el 23 d’abril de 1786,221 dada que no concorda amb
els anys que comptava en el moment del seu traspàs.

El 1807 quedà en primer lloc en les oposicions al magisteri de la
col·legiata de la seva vila natal, tanmateix la plaça fou atorgada a Ramon
Brunells. Al fons musical olotí s’hi conserva el títol diplomàtic del villancet
que escriví per a les esmentades oposicions: “Villancico á 8º / Con Violines
Oboeses y Trompas / Para las Oposiciones del Magisterio / de San Joan de
las A[bades]as / Compuesto por el Licenciado Honorato Alberich”.222

Abans de regir el magisteri d’Olot, Alberich va ser cantor tenor a la cate-
dral de Barcelona, organista de la parroquial d’Oliana fins a principis de
1815 i mestre de capella de Santa Maria de Mataró.223

Efectivament, en alguns títols diplomàtics de les seves obres conserva-
des en el fons olotí, hi consta que abans de 1810 obtenia un benefici a la
parroquial de Cervera i que regia l’organistia de la vila d’Oliana.224 El 1815
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fou admès al magisteri de la capella de música de Santa Maria de Mataró, on
hi romangué pocs mesos, a ran d’un seguit de desavinences que va mante-
nir amb el Consell de la Vila.225

De fet, el 8 d’agost de 1815, escrivia des de Mataró a Francesc Moragas,
protector de la comunitat de preveres d’Olot, a través d’un tal P. Lluís, on
deixava palès el seu interès en servir el magisteri d’Olot, bo i expressant la
seva impossibilitat de marxar abans a fi de donar temps a la comunitat de
Mataró “para buscar otro que reemplazara la Maestria”, un gest que l’ho-
norava, malgrat el qual “nunca estarán contentos de mi”. Alberich concloïa
la missiva confidencial donant les gràcies als comissionats d’Olot “del buen
concepto que tienen formado de mi” i prometent servir-los “según mis
alcances y talento”.226

Ignorem qui exercia les funcions del magisteri olotí fins l’arribada d’Al-
berich. El que preocupava més els comunitaris durant els períodes de
vacança en el magisteri era l’absència del sustentor per a la conducció del
cant pla en els oficis diaris del cor. És per això que el 6 d’agost els protec-
tors van admetre de forma interina a Pere Barrera, el qual tot i no ser bene-
ficiat, estava format “en ambos cantos”, posseïa una “voz fuerte y sonora”
i “es sugeto de muy buena indole y buenas costumbres, y como de otra
parte es pobre y necesitado” deicideixen admetre’l a les distribucions del
cor.227

La vacant del magisteri es degué prolongar fins prop de Nadal de 1815.
De fet, hi ha constància de les despeses pagades a “al rnt Onorat Alberich
mestre de capella per la cantoria de nadal segons consta de [rebut] nº
107”.228 La presència d’Alberich es regularitza en els rebuts que signà als
protectors de la comunitat a partir de 1816, per a les despeses de la capella
per Setmana Santa, l’Ascensió i Nadal.
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Tanmateix, els nous pactes que conferien el magisteri de capella de Sant
Esteve a Honorat Alberich no se signaren fins el 17 d’agost de 1816.229 Res-
pecte als pactes amb els mestres de capella que el van precedir, els nous pac-
tes incorporen nous apartats i matisen alguns aspectes dels capítols habi-
tuals:

1. Mentre els pactes amb Saborit i Alzina contemplaven l’obligació del
mestre de capella d’entonar el cant pla en totes les hores canòniques,
a banda de les funcions de sustentor en el torn setmanal de la con-
ducció del cor que alternava amb el diaca, el document explicita que
haurà de “entonar y asistir en lo faristol en los dies solempnes que
aurá Bordons â Vesperas, triduo de la Semma Santa, y en los que per
ausencia ô enfermedat faltarán los que estigan obligats”.

2. El nombre dels escolans que haurà d’iniciar en l’estudi del cant pla i
la polifonia tornarà a ser de “quatre miñons ô â mes si aparexará â dita
Rnt. Comunitat”. En els darrers pactes amb Alzina el document con-
templava un nombre de 7 ó 8 infants cantors.

3. Pel que fa a les absències els nou pactes amplien el seu termini fins un
mes, mentre en els anteriors era de quinze dies. Durant la seva absèn-
cia el mestre havia de procurar-se un substitut per a les funcions de la
sustentoria. Una resolució de la comunitat de preveres del 7 d’octu-
bre de 1815 —poc abans de l’entrada d’Alberich— manifestava que
“[…] lo Sr Mestre de Capella quant sia ausent / de esta vila, dega fer
suplir lo cumpliment de sas obligacions del Magis-/teri per algun
subjecte capás del desempenyo de ellas; mentres se troba / en esta vila
a coneguda dels Rts quatre protectors, y que no logre de la / presen-
cia de Chor estant ausent, fins que no hage residit un any enter.”230

4. En cas de trobar-se afectat de malaltia o greu impediment per a l’e-
xercici del magisteri, el mestre es veia “desobligat […] dels pactes y
carrechs sobredits y demes annexos â son Magisteri sempre y quant
se trobara impedit, sia per ausencia ô enfermedad â altrament; en
quals casos queda â carrech de la Rnt Comu-/nitat la procurar lo des-
empenyo de las obligacions relativas á son Magisteri.”

5. En els nous pactes el mestre de capella es veia obligat a romandre en
l’exercici del seu magisteri durant un mínim de tres anys, abans d’op-
tar per una altra plaça: “no podrá pretendrer y acceptar altre de lo cas
Magisteri de Capella fins á haver cumplert tres anys desde al dia de la
fecha de la present Escriptura.”
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6. Cada any haurà de donar a la comunitat una obra de la seva compo-
sició: “esterá obligat en deixar una obra de Musica tots anys la que
quedará en poder y disposicio de la Rnt Comunitat”. La incorpora-
ció d’aquesta clàusula permetrà enriquir l’arxiu musical de la parro-
quial amb el repertori testimonial del pas dels mestres que hi van tre-
ballar puntualment. Quan el compositor romania al servei de la
capella fins als seus darrers dies estava obligat a “deixar als dits Rnts
Protectors, no sols los papers de solfas que ell servint de Mestre en la
present Iglesia haura compost, sinó tambe tots los qe dits Rnts Pro-
tectors li hauran entregat”, és a dir, el repertori dels seus predecessors
que es conservava a l’arxiu.

Durant els 20 anys en què regí el magisteri olotí, Honorat Alberich tin-
gué cura de renovar el repertori eclesiàstic de la parroquial amb còpies pro-
cedents d’algunes de les principals capelles de Barcelona, com les de la cate-
dral i Santa Maria del Mar, així com també de la catedral de Girona. 

El mestre Alberich aconseguí el 1824 que els obrers de la parroquial
adquirissin dues trompes i un contrabaix als monjos de Ripoll, per tal d’en-
riquir el conjunt instrumental de la capella. És probable que la compra d’a-
quells instruments tingués relació amb la primera exclaustració (1820-1823)
que afectà l’esmentat cenobi benedictí. Aquella operació degué comptar
amb la col·laboració d’I. Parella, obrer de la parroquial i antic organista del
monestir. 

El 1829 H. Alberich fou presentat al benefici del Tura i Sant Esteve, de
la parròquia del Tura, per renuncia de Francesc Bassols.231 El 26 de març
d’aquell mateix any Alberich dirigí al capdavant de la capella “la cantoria y
musica en lo funeral de Sa Santd Lleó 12e”,232 que se celebrà a la parròquia
de Sant Esteve, i el 30 de juny de 1830 el que hom feu en memòria de la ter-
cera esposa de Ferran VII, traspassada el 17 de maig de 1829.

Entre 1816 i 1836, data en què traspassà, Honorat Alberich signà amb
regularitat els rebuts de les despeses de la capella “per lo salari seu, escolans,
musichs y cantores per las funcions de Semmana Santa”233 —Responsoris
del triduum pasqual, himnes per a l’adoració de la Vera Creu i cant de les
Passions—; “la cantoria de la Nona de la Ascensió”234 —veritables concerts
sacres—, i “per los musichs ÿ cantores”235 pels oficis de Nadal, els villancets
de la missa del gall i el repertori sacre de la missa major.
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231. ADG: Manuals de col·lacions beneficials, 1820-1918, (D-483-01096), f. 79. 
232. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3. Rebut 521.
233. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3. Rebuts 261, 282, 307, 442, 609.
234. Id. Rebuts 164, 213, 241, 257, 280, 313, 317, 346, 424, 495, 525, 543, 12, 71, 81, 104
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235. Id. Rebuts, 228, 243, 292, 312, 331, 356, 405, 457, 503, 22, 83, 94, 96 i 119.
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Únicament hem detectat una absència, la que es produí durant la Pente-
costa de 1827. El rebut de la música per la Nona de l’Ascensió d’aquell any
el signà “Ignasi Parella Pbre y organista per ausencia del Rt Honorat Albe-
rich mestre de capella”.236

Durant el mestratge d’Alberich van exercir d’escolans majors i entona-
dors el mateix Ignasi Parella (1817-1818) —organista de Sant Esteve des de
1820—, el subdiaca Josep Colom (1816-1824), Ramon Giró i Jeroni Barnich
(1826), Gil Quintana (1819-1824, 1828) i els cantors Josep Aubert, àlias
Soca († 1833), i Simonet.237

A través dels rebuts de despeses podem identificar els músics de les
cobles que van col·laborar amb la capella de cantors de Sant Esteve. Cal fer
esment del violí Francesc Ortiz, natural de Girona, el qual ocupà una plaça
de violí laic a la catedral,238 i de les cobles de Josep Parella; Ramon Sala, pare
i dos fills; i la dels músics Patllaris, pare i fill.239

A partir de 1826, amb l’esclat de la guerra carlina, la vida de l’estament
eclesiàstic va ser força inestable. El 1832 hom exposà al bisbe de Girona la
gravetat de la situació a causa de la mancança de preveres per atendre les
funcions religioses, sobretot durant els dies festius. A partir de 1835, amb la
supressió dels convents i les desamortitzacions, una bona part de la clerecia
olotina es trobà sense cap ocupació.

El mestre Honorat Alberich va morir el 24 de novembre de 1836, als 58
anys d’edat, “fue enterrado en un nincho en el campo santo con los ofi-
/cios de entierro y honras de ritu general maior assistiendo toda la / Rda
Comunidad”.240

Josep Anglada i Maranges (1836-1872)

Josep Anglada nasqué a Olot el 8 de gener de 1804.241 Ignorem si per-
tanyia a la mateixa nissaga que Jacint Anglada; de fet, diversos músics d’a-
quest cognom van ser presents a Olot fins les darreries del segle XIX.242
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236. Id. Rebut 451.
237. ACGAX. APSEO: Llibre de Comptes de la Rnt Comunitat de Prebs de la Igla

Paroq de St Esteve de la Vila de Olot, comensat per lo any de la Procura Genl que començà
lo die 16 de juliol de 1810..., f 113, 114, 122, 125, 149 i 163.

238. Cf. Galdon i Arrué, Monti. La música a la catedral de Girona durant la prime-
ra meitat del segle XIX. UAB, Tesi Doctoral, 2003, vol II, 586-589.

239. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3. Rebuts diversos.
240. ADG. Sant Esteve d’Olot: LLIBRE / XI DE / OBITS / 1826 a 1851, f 128.
241. ADG. Sant Esteve d’Olot: Liber vigessimus quartum Baptismorum / Ab Anno

1800 usque ad Annum 1805, f 233v.
242. Servem notícia de Jacint Anglada, organista de Cardona que aspirà a succeïr J.

Romero en el magisteri de capella de Sant Esteve el 1739, i de Francesc d’Assís Anglada, un
músic present en el fons olotí durant el darrer quart del s. XIX.
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Gràcies a algunes anotacions conservades en els manuscrits del fons
musical de Sant Esteve, sabem que Josep Anglada va iniciar la seva forma-
ció musical Olot. El 1820 era deixeble del mestre de capella Honorat Albe-
rich243 i el 1826 estudiava orgue amb Ignasi Parella.244 Fou escolà menor de
la sagristia de Sant Esteve entre el juny de 1824 i el 31 de maig de 1825:

“Sor Joseph Marcé Pror de cobransas de esta Ent / Comunt servescas pagar
al Sor Jph Anglada sa-/cristá memor de la Sacristia de esta Parrl la / quantitat
de sis lliuras catorse sous esto es / per un añ de servitut en dita sacristia, y 14
sous per / lo toch de las Missas matinals de Simon Vidal y / Dmgo Collell de
la Piñola, tot lo qe serveix per lo / añ comensá â 1 juñ 1824 y fini â 31 maig de
/ est añ 1825 […]”245

El 1826 es desplaçà a Barcelona per completar la seva formació amb
Josep Rosés (1791-1856), mestre de capella de la basílica del Pi, amb el qual
degué estudiar composició. En el fons musical olotí s’hi conserva el testi-
moni de l’existència d’una còpia d’un “Tota Pulchra es Maria, compuesta
por mi maesº el Rdº Josep Roses / maesº del Pino”.246 D’una manera sem-
blant, a la Biblioteca de Catalunya s’hi ha conservat un “Cuaderno del Psal-
mo 3º Tono / de José Anglada y Maranges, / Clerigo cursante en Barcelona
siendo su maestro el Muy Rdo Jose Rosés Pbro, Maestro de / capilla de la
iglesia de la Virgen de los Reyes, vulgo del Pino / 1826”.247

Essent encara, probablement, deixeble de Rosés, escriví una obra per a
la festivitat de Sant Cecília —“compuesto por uno de los alumnos de la /
Villa de Olot 1828”—, que es conserva al fons musical de Sant Esteve
d’Olot i que li atribuïm en el catàleg.248 Abans d’incorporar-se al magisteri
olotí va regir l’organistia de la parroquial de Torroella de Montgrí, on rebé
l’ordenació sacerdotal.249
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243. Cf. SEO: Au-207, on al terme hi consta: “Finis Lamentacio. Jph Anglada Estu-
diante. / 1820”.

244. Cf. SEO: Au-270: “Llibreta de Diferencias, Dife / rencias trocadas y Pas forsado
/ â 4tro ÿ 5º disminuido / para el uso / De José Anglada, Estudte / De Organo”. En el mateix
manuscrit s’hi conserva la coberta d’una altre quadern amb el títol diplomàtic “Llibreta de
Pas forsado â 4tro Voces y a 5 y a 6 / De José Anglada ÿ Maranges 1826 / Anglada”. Vegeu
també Au-390, un quadern de teoria musical, on les lliçons de solfeig de les primeres planes
“Empiezan las Lecciones con Mínimas”, recorden l’escriptura d’I. Parella.

245. ACGAX. APSEO: Capses 1+2+3. Rebut 406.
246. SEO: Au-205, correspon al títol diplomàtic d’un acompanyament d’una obra de

Rosés que no s’ha conservat.
247. BNC, M 590, cf. CP, I, 314. En el fons musical de la BNC, s’hi conserven 12

manuscrits d’Anglada, dos d’ells datats els anys 1821 i 1827.
248. Cf. SEO: Au-384.
249. Civil i Castellví, Francesc. El fet musical a les comarques gironines en el lapse de

temps 1800-1936, 110-111.
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Josep Anglada va renunciar al magisteri de l’orgue de Torroella per tal
de succeir a Honorat Alberich al capdavant de la capella de música de Sant
Esteve. El 14 de desembre de 1836 fou elegit per unanimitat pels comunita-
ris de la parroquial:

“[…] han assistit per la eleccio de Mestre de Capella per la mort del Rt /
Onorat Alberich Pbre mort lo die 24 de novembre de 1836, los seguents resi-
dents […] / Nemine discrepante se han servit elegir y aprobar apte è idoneo per
/ Mestre de Capellade esta Vila al Rt Jph Anglada y Marangels pbre natural /
de la mateixa vila: convenint lo sobredit Rt Anglada ab los pactes / dels ante-
passats Mestres y en lo demes que la Rt Comut tingui a be / proposar-li. Olot
vuy die 14 novembre [desembre] de 1836”.250

Dins del mateix mes de desembre de 1836 es van redactar els nous pac-
tes per a la seva admissió en el magisteri. El document varia força respecte
les anteriors admissions. L’exordi dels pactes explicita l’acord unànime per
conferir el magisteri a Anglada “perpetuisantlo no en el dit ofici sino en la
admissio en las distribucions de chor y demes emolents qe gosan los benefts

residents ab qe tindrá la congrua sustentació”, la qual cosa li permetrà
”renunciar lo titol de organista sobredit qe obté” a la parroquial de Torroe-
lla de Montgrí.

El document conté a continuació les “addicions” o clàusules de concre-
ció relatives a les obligacions inherents al càrrec:

1. Cant pla: sustentoria, cura dels llibres corals i composició de nou
repertori.
a) Fer de sustentor del cor de la comunitat en els oficis ferials.
b) Tenir cura dels llibres corals de manera que “si repara alguna erra-

da ja en la solfa o lletra procuria corretgirla”.
2. Docència.

a) Instruir en la lectura i interpretació de cant pla i polifonia a “7 o 8
nois (o mes si la Rt Comt voldrá)”. Aquí veiem augmentar de nou
el nombre dels escolans cantors de la capella, de 4 a 7 o 8, dels quals
només 4 eren els encarregats d’assistir al cant pla dels oficis litúr-
gics del cor de la comunitat.

b) Ensenyar composició: als mateixos 7 o 8 escolans també haurà de
“enseñarlos de composició en cas tingan disposició per a ella des-
pues de esser examinats per lo Rt Orgatª de sa veu y disposició,
procurant que los 4 de cor sian ben instruits y aptes per cantar en
la capella en tot lo servey del cor”. 

Fons Musicals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa LXXXVII

250. ACGAX. APSEO: Llibre de Resolucions, 1668-1906, f 211.
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3. Funcions amb la capella:
a) Per Nadal haurà de cantar a la vigília la calenda In Bethlehem

Iudea nascitur,251 els villancets amb la capella dalt l’entarimat i la
missa major: “en lo dia [de] Nadal cantar en lo tablado de la musi-
ca y lo ofici major”.

b) Haura d’actuar de forma gratuïta al capdavant de la capella, l’or-
gue i els instruments quan la comunitat ho requereixi: “sempre y
quant la Comt vulga o dega celebrar alguna funció tant en la orga
com ab tota orquesta, dega ell ab sos escolans de chor funcionar
com a mestre de capella gratis omnino.”

4. Composició i renovació del repertori musical.
a) Repertori de cant pla: “si entra algun reso nou dega compondrer en

cant plá las antifonas y missa, y si en alguna ocasio li demanen los
Rts protectors compondrer alguna missa en cant pla per cantar en
lo chor dega tambe cumpliro.”

b) Polifonia amb instruments. Haurà de compondre cada any una
obra de gran format o bé d’altres menors però pensades per a dos
cors, 7 ó 8 instruments i orgue: “tindrá obligacio tots anys de com-
pondrer una obra magistral ab tota orquesta so es Missa, comple-
tas, oratori o sequencia de corpus, o altres petitas obras qe sian equi-
paradas a una de estas qe constian dels dos chors (so es primer y
segon chor), set o vuyt instruments y acompañamt de orga”. Aques-
ta clàsula fa palesa la vigència a Olot de l’escriptura bicoral al pri-
mer terç del segle XIX; tanmateix, cal tenir present que en l’escrip-
tura a doble cor d’aquesta època, el segon cor solia actuar com un
ripieno, és a dir, doblant les respectives veus del primer cor en pas-
satges en què el compositor volia emfatitzar el discurs textual.

c) Renovació anual d’una obra del repertori antic del fons. La reno-
vació de les particel·les antigues —dels mestres anteriors—, acostu-
mava a implicar l’afegiment de nous instruments (com flautes o
trompes) a les plantilles tímbriques del segle XVIII, quan l’actua-
lització de la partitura tenia com a objectiu no era només vetllar per
la seva conservació i preservació, sinó que perseguia l’intenció de
continuar-la interpretant: “com y tambe renovar las obras qe ab lo
recivo corresponent se li entregaran selladas ab lo sello de la Comt

per ser propias de ella, una cada any de aquellas qe tenen major
estima, quedant las copias vellas a son favor y tot lo sobredit en est
item gratis omnino.”252
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251. Cf. SEO: Au-132, on es conserva la que escriví V. Alzina per a 4 v i instr, amb la
Fl copiada per J. Anglada.

252. ACGAX. APSEO: Capses de la Capella de Música 1-3. Còpia de l’acta de nome-
nament.
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Pocs mesos després de la seva possessió del magisteri, el 3 d’abril de
1837, Josep Anglada signava un rebut al protectors de la comunitat, con-
forme li feien entrega del fons musical amb les obres segellades amb el tim-
bre de la parròquia de Sant Esteve, a fi que tingués cura de conservar-lo i
augmentar-lo amb les seves composicions:

“Hoy 3 Abril de mil ocho cientos treinta ÿ siete, (fer. 2 post. Dom. in
Albis) fiesta de la Anunciacion de / la Virgen Maria: Yo el Mtro de Capilla bajo
firma-/do, doy este correspondte recivo de haberme entrega-/do en este dia los
Rdos Protectores ÿ Orgta (en la otra / parte expresados), todas las Obras de
Musica, marcadas / con el propio sello de esta Rda Comund de Pbros, qe / en
este estado Genel van individuadas, propias de la misma / cumpliendo por
mi parte de su conservan ÿ aumento. / Y para qe conste, libro el presente (de / mi
mano escrito), dia, mes ÿ anyo arriva expresado, / en presencia de los testigos
â esto llamados. / José Anglada ÿ Maranges Pbro.”

Durant el magisteri d’Anglada eren dues les cobles que solien participar
en els oficis solemnes, amb un total de 10 músics. El 10 de desembre de
1839, Ramon Sala rebia “per aver tocat, deu musichs lo / offisi del die 8 de
10bre 9ll 7s 6 y ab obliga-/ció de tocar 4 Musichs als dia de la comunio”, a
l’ofici de la mateixa festivitat de la Concepció. Un nombre que es repetia el
1841. Aquell any els pabordes de la Purissima Concepció pagaren les des-
peses “per deu musichs al Ofici” i Ramon Sala rebé dels pabordes de la
Confraria dels Mitgers 7 lliures 17 sous i 6 diners “per las dos Coplas de
musichs / per aver tocat al offisi de la Consepsió. / ap la obligació de tocar
4 musichs a la Comunio”.253

El mestre Anglada complia d’altres funcions a part del magisteri musi-
cal de la parroquial. Dos rebuts conservats dels anys 1849 i 1850, posen de
manifest la seva vinculació amb les feines de l’arxiu: despeses de tinta, mate-
rials d’escriptura, portar a imprimir el dietari de la parròquia; en un d’ells
signà en qualitat de “arxiver coadjutor”.254

L’estiu de 1854 la pandèmia de còlera arribà a Olot i foren nombroses
les defuncions per aquesta causa fins a principis d’octubre.255 El mestre
J. Anglada també sofrí l’infecció de la malaltia, però sortosament se’n veié
deslliurat tal i com ho explicità en el títol diplomàtics d’uns goigs que dedi-
cà a sant Roc, advocat contra la pesta i protector dels olotins: “Goigs del
gloriós Sant Roch, advocat / Contra peste ÿ Protector / de la vila de Olot,
Música dedicada / â dit Sant per haber librat al Compo-/sitor Josep Angla-
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253. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1. Rebuts solts.
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255. Murlà i Giralt, Josep. Entre liberals i absolutistes. Olot: Ajuntament d’Olot,

2008, p 52.
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da del Mal de Colera / con Violins, Flauta, Clarinet / y Acompañament /
1854”.256

Josep Anglada regí el magisteri de capella de Sant Esteve fins al seu tras-
pàs, esdevingut el 22 de gener de 1872, quan comptava 68 anys d’edat:

“A los veinte y dos de Enero de mil ochocientos setenta y dos / falleció en
esta Parroquia, á los sesenta y ocho años de su edad el Rdo / don José Angla-
da, Beneficiado y Maestro de Capilla de la misma, hi-/jo de los consortes Fran-
cisco de Assís Anglada y Margarita Maranges, / recibió los Santos Sacramentos
y demás auxilios espirituales, y fué / sepultado al siguiente dia, con Oficio d
entierro y rito general mayor, / asistiendo la Rda Comunidad, segun costum-
bre de los de su clase.”257

En la documentació dels fons parroquial es produeix un buit extens pel
que fa als anys compresos entre el decés d’Anglada, 1872, i l’incorporació
de Pere Guillamet al magisteri, el 1897. F. Civil esmenta la presència del
xantre Josep Mitjà, fill de Girona i format a la catedral, el qual posseïa una
“veu brillant abaritonada”.258

Pere Guillamet i Coma (1897-1912)

Pere Guillamet era fill d’Olot, on nasqué el 1870. Poc després de rebre
l’ordenació sacerdotal, a l’entorn de 1895, fou nomenat organista de la
parroquial de Canet de Mar. El 1897 es traslladà a Olot on fou proveït del
benefici eclesiàstic de Sant Francesc, annex als oficis de xantre i mestre
de capella de Sant Esteve d’Olot.259 Exercí el magisteri olotí fins l’agost de
1912, en què acompanyà al seu germà Ramon quan aquest fou nomenat
bisbe de León.260 P. Guillamet fou canonge de les catedrals de León (1912)
i Tarragona (1918) i traspassà a Olot el 1938.

Durant els anys del seu magisteri es va crear una capellania “con el cargo
de Tenor”, de la qual en va prendre possessió Victorí Codina i Oliva el 1904.261
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Respecte a això, el 19 de setembre, la comunitat va resoldre “[…] que el
Tenor / Rdo Codina empezara a dar lecciones de canto / á los individuos de
esta comunidad en tres dias / libres de cada semana según se haga facti-
ble.”262 En aquella mateixa reunió el mestre de capella Guillamet va acon-
sellar a la comunitat d’ajornar la celebració de les proves d’escoltar “varios
aspirantes á la capellania de Xantre”, a fi que s’hi pogués presentar un can-
didat que reunia millor condicions.263

Pel que fa a les funcions de la sustentoria, els hàbits dels entonadors
seguien sent els mateixos de cent anys enrere: “A indicacion del presidente
se hizo constar que / los dos cantores que suplen lo que toca el órgano
deben / verificarlo semitonado per con voz clara y no leida / en secreto,
como alguna vez ha sucedido.”264

Fèlix Farró i Vilanova (1912-1936) 

F. Farró, fill de Girona, però format musicalment a Barcelona, succeí P.
Guillamet en el magisteri de Sant Esteve. El 4 de juny de 1915 fou admès a
la Junta de la Confraria de la Minerva de la parroquial d’Olot.265 El 1917
fundà i dirigí l’Orfeó Popular Olotí, amb el qual guanyà el 1922 un Primer
Premi en l’Aplec de Germanor dels Orfeons de Catalunya. A redós d’a-
questa institució va impulsar el naixement de l’Escola de Música d’Olot.266

Formà part del jurat que qualificà els certàmens culturals i artístics de la
Festa Major d’Olot, dels anys 1915 i 1917-1919. El 1927, amb motiu de l’a-
rribada a Olot dels monarques espanyols, dirigí un solemne Tedeum amb la
capella de música de Sant Esteve.267 Entre 1916 i 1926, publicà diversos tre-
balls relacionats amb la història de la música d’Olot i el 21 de novembre de
1929 impartí una conferència, amb exemples musicals, dins la Setmana
Litúrgico-Musical de Girona.268 Morí cruelment assassinat, el 1936, víctima
de la guerra civil.
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III. El Magisteri de l’Orgue

La presència documentada de l’orgue en el si de l’església de Sant Este-
ve d’Olot data del 1549, any en el qual es procedí a ampliar l’instrument i a
assentar-lo a la capella de les Ànimes. L’ampliació de l’orgue va anar acom-
panyada de la fundació d’un benefici adscrit a l’organistia, per part dels
cònsols de la vila. Aquests van obtenir de Roma un breu pontifici que els
autoritzava a instituir un benefici per a l’organista. Per això, el 27 de març
de 1554, van acordar formar una petita comissió, amb el notari i “ab alguns
capalans”, per reunir-se amb el bisbe de Girona a fi de donar forma a l’a-
plicació del document pontifici. Els temes claus eren saber si “a los capalans
si son obligats a donar entrada a dit benefici o no”269 —és a dir, si havien, o
no, d’admetre l’organista, en qualitat de beneficiat, a la percepció de les dis-
tribucions com un resident més de la comunitat—, i, en segon terme, pac-
tar un redactat de les ordinacions que fos satisfactori tant per als cònsols de
la vila com per a la comunitat de preveres.

El 10 de juny, el consell de la vila determinà que els cònsols F. Calvo i
Mateu Closells, acordessin amb el bisbe “fer la dotalia y altras ordinations
sobra / lo benefici fundador per lo qui sona y sonara l’orgua y / totas cosas
dependents y emergents de aquellas y fer / pactas conventions y ordina-
tions ab la comunitat del / clero de Olot”.270

L’endemà mateix, 11 de juny de 1554, el notari Miquel Riba de Girona
recollia l’acord entre els cònsols i la comunitat de preveres de Sant Esteve
sobre els termes de la fundació beneficial:

“[…] als 11 de juny de 1554, fonch feta una Concordia entre la Rnt Comu-
nitat de Preveres de la vila de Olot y los honorables Consols y Universitat de
dita vila ab la qual los dits Consols y Universitat institueixen i fundaren, en
l’Esglesia Paroquial de dita vila, un perpetuu i eclesiástic benefici sots invoca-
ció del Angel Custodi, lo patronatge del qual se reservaren dits Consols ab
facultat que en tot cas de vocació, lo poguessin presentar a un prevere, hábil i
destre en sonar lo orga, lo qual hagues de fer continua y personal [presència]
en dita Iglesia, exercint lo ofici de organista, lo qual benefici aixi fundat y ab
beneficiat obtenint aquell, [l’hagi d’] admetre la Comunitat de Preveres, ab
totas las distribucions y emoluments de dita Iglesia, com y segons los altres
beneficis de aquella acostuma a rebre […]”271
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Si bé no s’ha localitzat el text de la concòrdia, si que s’han servat les ano-
tacions marginals del seu contingut en un document notarial posterior, les
quals remeten a través dels ítems del seu contingut al procés que va seguir
la institució d’aquell benefici i les seves prestacions.

La propietat de l’instrument, costejat i mantingut pels cònsols de la vila,
era vinculant a l’atorgament d’un benefici eclesiàstic perpetu adscrit a l’or-
ganistia i instituït sota el patronatge del mateix Consell de la Vila; per això
la sol·licitud dels cònsols a les altes instàncies romanes rebé la seva conces-
sió. Ells eren, per tant, els qui establirien els estatuts i ordinacions que regu-
larien l’exercici del magisteri, el sou anual del qual quedava estipulat en 20
lliures a pagar pel consell, sense comptar els guanys generats per l’admissió
del beneficiat en les distribucions quotidianes de la parroquial.

Segons la concòrdia, l’organista de Sant Esteve havia de “tocar lo Orga
en la manera que en la Iglesia [catedral] de Gerona […] en tots los dias y
festivitats que es sona en la Seu”, és a dir, amb una consueta similar pel que
fa a la seva participació en les festivitats de l’any litúrgic, a banda de les fes-
tivitats pròpies de la vila. El mateix organista beneficiat havia de “sonar la
orga de St Esteve y la de Nra Sra de Altura”.

L’organista no podia deixar de sonar l’orgue sense el permís dels còn-
sols llevat de quan “sia malalt, sent llarga la malatia pot fer sonar per altre a
sos gastos”, ni absentar-se de la vila més d’un mes. En cas de vacant, els
mateixos cònsols havíem “de presentar persona habil de sonar Organs que
sia fill de Vila o, no trobantse de vila present, altre”, dins d’un termini
màxim de quatre mesos. Per part de la comunitat de preveres aquesta impo-
sà en la concòrdia que l’organista beneficiat “diga una Missa cada dilluns de
la setmana en lo Altar Major o en lo de las Animas”.272

Dins la consueta del 1748 l’apartat dedicat a l’organista especifica les
següents funcions:

“Organista./ Deo lo organista per raho de son Beneffici / sonar, o tocar
los organs, y quant estiga impedit / legitimament, fer tocar per altre idoneo,
tant de / la Iglesia Parroquail, com en la Igla de la Verge / Maria de Altura,
en totas las festivitats, o dias / de festa colents, o no colents, de senyal o festi-
/vitats de majors y de dobles, y semidobles, y de / senyal de nou llysons, aixi
ordinarias com y / tambe extraordinarias y comm encara votivas / segons lo
concordi de las seus, y de las demes Isgle-/sias de las ciutats y Bisbat de Gero-
na, be y / degudament a tots sos carrechs. Mes deu dit /organista y esta obli-
gat a tractar y condu-/ir be y degudament los organs de las dalt di-/tas Isgle-
sias. Consta de la dotalia de dit be-/nefici que se pot veurer en lo Arxiu. Deu
/ dit organista guardar y observar lo modo / y forma de tocar lo orga segons
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las classes /solemne o menos solemne. Consta de ac-/te de visita de Pontich.
Cap. 2.”273

Dins del repertori dels documents solts de l’Arxiu Parroquial s’hi con-
serva una consueta de l’organista copiada, dins la segona meitat del se-
gle XVIII, el contingut de la qual esdevé de gran interès per a conèixer la
vida quotidiana de l’organista en l’exercici de les seves funcions en el decurs
d’una bona part del calendari litúrgic. 

El document, redactat amb un afany minuciós, pretén fer un recorregut
per les festivitats de l’any en les que hi ha la presència de l’orgue —diu-
menges anteriors a la quaresma, triduum pasqual, diumenge de pasqua,
hores canòniques (matines, vespres i completes) i misses dels dies de la set-
mana—, amb indicacions relatives als horaris de les celebracions, als tons
habituals per a cada funció i a alguna indicació de les registracions que
haurà d’emprar, com l’ús de flautats per acompanyar el Tantum ergo. Les
obres que l’organista pot interpretar ad libitum també hi són indicades, així
com la probable improvisació —“se toca un rato ab la Orga”— posterior al
motet que es cantava a la comunió de la missa de dijous sant i el “Rondo-
net” que es tocava al terme de la missa de dissabte sant. 

La consueta al·ludeix a la concertació de l’orgue amb els instrumentis-
tes i cantors de la capella en la interpretació dels oficis de dijous i divendres
sants, però no fa esment de la presència de l’orgue en els oficis de les festi-
vitats de Corpus i Nadal, en el qual les llibertats de l’organista adquirien un
destacat protagonisme dins la popular i esperada missa del gall. L’interès del
document ens mena a reproduir-lo en la seva integritat:

“Llibreta ab qe notaré totas las / funcions a qe ha de assistir lo Orgtª de / St

Esteve de Olot en la Orga ÿ Capella / tant en la Parroquia com en la Yglesia /
de Nª Srª de Altura ÿ demes. / En esta mateixa posaré los tons ÿ / modo en qe

se ha de tocar la Orga en / totas las festas del Any. /
Festas Movibles de tot lo any. / 
En las Dominicas 7ma, 6ma ÿ 5ma se toca / la Orga en lo Offici; los Kiries

y lo Sanctus ÿ Ag-/nus 6 to. /
Quaresma./
En ningun die de feria ÿ Dominica se toca la / Orga, acceptat en la 4ª

Dominica, ÿ se toca / com está dit en las tres antessedents. /
Quaranta Horas del Tura./
Lo dissapte passada la Dominica 2ª de gloria se co-/mensan als quaranta

horas en Nª Srª del Tura./
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Quaranta horas de S. Esteve./
Lo Dilluns despues de la Dominica de Pació se / comensan ñas 40 hs en la

Parrl de S. Esteve./ A las 5 del mati ja ha de esser lo Organista / en la Orga per
acompañar lo Tantum ergo, / luego de expossat lo SS. se comensa lo Ofici
solem-/ne tot 5 to, menos lo Agnus 6 to. Luego de / acabat baixa del orga y sen
va â pendrer atxa / per acompeñar ab los demés residents lo SSm Sct./ Acabada
Nona, hi ha altre ofici com lo primer / (ÿ est es en tots tres dies de 40ª hos:= En
lo / primer ÿ segon die al punt de 2/4 de 6 se co-/mensan Completas (que sols
han de durar mitja / hora) los Psalms son 8 to, himne 2 to, Nunc / dimittis 3,
ÿ tambe se toca lo Benedica[mu]s. Acaba / la Salve Ave Regina, se toca alguna
cosa ad li-/vitum per Csolut ÿ quant lo Preste es de-/vant lo Altar de las Ani-
mas (ô antes) comensa-/ran lo Tantum ergo ÿ despues Genitori, ÿ lo Or-/ganis-
ta sols acompañará lo Cor ab los flautats. / Lo ultim dia se entre als 3/4 de 6, y
luego qe lo SS / estará col·locat en lo Altr Major se comensaran / las Comps

com en los dies passats, solamt qe se // ha de aguardar despues del sermó â tocar
/ ÿ acompañar lo Tantum ergo ÿ Genitori &c./

Divendres de Passió./
Lo ofici conventual se toca de la Mare de Deu / curtet, despues de haber

cantat lo Cor lo Gradual, se / comensa â tocar lo Stabat 1r to &c, luego de aca-
bada, / (ÿ ditas las Ves[pre]s) se va en lo ofici als Dolors, qual es ab Musica. /

Dijous St se entra â las 9 ÿ se dihuen Ho[re]s. / Hi ha ofici ab Musica en la
Orga: mentres se dona / la comunió, se canta un Motet ÿ luego de acabát, se /
toca un rato ab la Orga per f. ÿ res mes se toca. / En tots estos tres / dias se
entra al / Cor â las 9 del / mati ÿ a les 3 / de la tarda./

Disapte St./
Los Kiries se cantan sens orga, no tocantla fins / al haber entonat lo cele-

bran lo gloria: se toca / 5 to: despues de esser acabada la Epistola se toca / un
vers ad livitum, lo Sanctus també es 5 to: als / Agnus no se tocan, si sols deu
tocarse un vers fins / al haber sumit qe se comensan las Vespres, no tocan / fins
acabada la Antifona del Magnificat, qual es 8 to, / acabat lo Yte missa est
All[eluy]a se toca un Rondonet, â / las 3 hi ha Completas, ÿ sols se toca al Nunc
dimittis / qe es 2 to, ÿ al Benedicamus. /

Diumenge de Pasqua /
A las 7 se entra â Matinas Solemnes, se toca / lo tedeum ÿ lo Benedictus de

Laudes, qe es 8 to. / Se entra â 2/4 de 10 al Cor, lo ofici es solem-/ne 5 to, sols
los Agnus 6 to. Al esser acabada la / Epistola, se toca un vers curt, ÿ luego de
haber lo // Cor acabat lo Gradual, se comensa â tocar la Se-/quencia 1r to (ÿ en
tots los dies fins al disapte in alvis). / A las 3 Vespres, lo Magt 3 to, Benedi-
ca[mu]s.= A las Com[plete]s se / toca lo Nunc dim[itti]s 2 to, Beneds ad livi-
tum. Acabadas las Comps se / va en lo Hospital â cantar la Salve. /

Dilluns /
En las Matinas, Orga al Tedeum, al Benedictus qe / es [en blanc] to ÿ al

Benedicas. = Ofici 5 to com en lo Diumen-/ge = Lo Magt es 8 ti, tambe se toca
la resposta = En / las Comps ut supra. /

Dimars./
No y ha Orga en las Matinas, si sols en lo Ofici ÿ Ves-/pres, tot com en lo

dilluns; en las Copms no’s toca res./
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Dimecres./
En est dia se diu Missa Cantada al Tura, qual se / toca 5 to, Agnus 6 to =

acabat lo postcommunio, se to-/ca solament ab los flautats tot lo temps de
donar la co-/munio als nois ÿ noyas = En St Esteve se toca la missa / de cada
dia, solament qe tambe se toca la sequencia, ÿ / esta fins lo dissapte = A las Ves-
pres sols se toca lo Magnifi-/cat qe es 8 t; no se apunta sino la A[ntifo]na Dixit
Jesus disipulis suis./ 

Dijous./
Est die se fa lo Combregar gl ÿ regularment, no se diu ofici / conventual =

Antiª del Magt 7 to, Tulerunt Dominum meum.
Divendres./
Magt de Vespres 8 to, Data est mihi omnis potestas. /
Disapte /
Himne ÿ Magt de Vesperas 1 to, se diu tota la An[tifon]a antes / ÿ despues

del Magt./
Diumenge in Alvis /
Lo Ofici conventual es tot 5 to = Si las Vesps son de la / Dominica, lo

Himne es 1 to, Magt 8 to.”274

La responsabilitat de l’elecció de l’organista requeia en el criteri dels
cònsols i jurats de la vila, els quals en qualitat de patrons del benefici eren
els encarregats de d’aconseguir atraure instrumentistes ben formats i capa-
citats per a regir el magisteri de l’orgue de la parroquial. Aquesta era, pre-
cisament, una de les preocupacions de la comunitat de preveres en el
moment en què es produïa la vacant de l’organistia. Es conserven diversos
documents adreçats pels protectors de la comunitat al Consell de la Vila
—còpies de mitjan segle XVIII i primer terç del XIX—, que fan palesa la
indefensió de la comunitat de preveres en el supòsit d’una elecció desafor-
tunada, o potser interessada, per parts dels cònsols olotins, i que, per tant,
anés en detriment de la qualitat musical de les celebracions litúrgiques. És
per això que els protectors de Sant Esteve apel·lant a la moralitat i prudèn-
cia dels patrons civils del benefici, els reclamaven que “sens atendrer â res-
pectes humans” —és a dir, sense caure en favoritismes ni interessos de
caràcter personal—, tractessin sempre d’escollir el “subjecte de la major
habilitat, en la qual se encontran en lo Principat molts de excellents”. De
l’elevada qualitat artística de l’organista en sortiria beneficiat el culte i amb
ell els fidels que assisteixen a les funcions de la parroquial:

“Los Protectors de la Comunat de Pbres de la Iglesia / Parral de la pnt Vila
en nom de ella representan â V. Magª en la ocasio present en que está vacant lo
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Bene-/fici del Orga de patronat de V. Magª que de la bona / eleccio y presen-
tacio de subjecte per lo dit benefici depenja en gran part la major Gloria de
Deu, lo Lustre de / la Igla y edificació de tot lo poble; per lo que no obs-/tant
que no dupta del gran zel, sinceritat y madu-/ra refleccio de V. Magª en est
negoci de tanta importancia / per lo interes gran que te la dª Comunat en dita
bona / eleccio Supca de sa part a V. Magª que sens atendrer / â respectes humans
se digne aplicar tots los medis per-/que recayga la dita eleccio y presentacio en
Cap de / subjecte de la major habilitat en la qual se encontran / en lo Principat
molts de excellents en la occurrencia, / pnt â mes que lo dit Benefici es acrea-
dor de ell será / sera [sic] gloria de Deu Nostre Sor. y de V. Magª la tal / elec-
cio puig atraurá ab gust lo concurs de ell â dita / Igla per alabar â Deu en sas
funcions, favor que es-/pera de la gran Christiandat y prudentia de V. Magª.”275

La institució del benefici establia que per a regir l’organistia de Sant
Esteve tindrien prioritat els organistes fills de la vila d’Olot, i que en cas de
no trobar-ne cap caldria recórrer a cercar el concurs dels organistes del
Principat per dur a terme la millor elecció possible. Els cònsols disposaven
d’un termini de quatre mesos per cobrir la vacant, a comptar des del decés
o la marxa del seu darrer obtentor; un cop atorgada la plaça, havien de fer-
ne la presentació al bisbe, o al vicari general, de Girona, sempre i quan el
candidat fos lliurement acceptat per la comunitat de preveres. En cas que
aquests consideressin que l’elecció havia recaigut en una persona poc qua-
lificada i idònia per al càrrec, podien optar per no admetre’l en les distribu-
cions i emoluments de la parròquia: 

“Item volen y ordenen que li Jus Patronat y presenta-/ció del dit Benefici
en tot temps vacant aquell per / mort de qualsevol prevere o clergue musich
que dit be-/nefici obtindrá ô per absencia fahedora com dit es per-/mes espay
en un any de un mes sens expressa llicen-/cia y voluntat dels dits consols pri-
merament dema-/nada y obtinguda; los tres consols de dita vila que / ara son y
per temps seran, ô la major part de aquells / y en cas que no fossen sino dos
consols y fossen dividits / y discordes, lo hu de aquells ab la major part del
Con-/sell de dita Vila dins quatre mesos les hores primers / vinents pugan y
hajan â presentar al Rn Señor / Bisbe de Gerona, ô â son Vicari General aquell
/ prevere ô clergue de dita Vila si ni haurá que tinga /habilitat de sonar dit orga
que â ells be vist se-/rá â tota llur voluntat. E si en dita Vila no haurá / preve-
re, ni clergue que tinga habilitat per sonar dit / orga, pugan dins quatre mesos
presentar aquell prevere ô / clergue que â ells be vist será pus tinga habilitat de
so-/nar dit orga, ô organs, y fer y qui de fet fassa be y degu-/dament dita ser-
vitat E si dits consols eran negligents / en fer dita presentacio; lo dit Consell â
la major part / de aquell dins dos mesos les hores finits lo dits quatre / mesos
primer vinents hajan y pugan fer dita presen-/tació del modo predit de perso-

275. Id., ibid.
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na com dit es idonea / y calificada per dita servitut respectivament com / dit es
y no altrament com sie llur intencio y volen y or-/denen que en ningun temps
per alguna causa û rahó / dit benefici puga esser possehit ni de aquell puga esser
/ beneficiat sino persona idonea y suficient per so-/nar dit orga y fer, y que de
fet com dit es fasse dita // servitut de sonar lo dit orga ô organs é fer dita conti-
/nua residencia en dita iglesia. E ningun beneficiat / de dit benefici no puga
demanar, ni dits consols per / respecte algu, concentir llicencia de resignar dit
bene-/fici sino en favor de persona idonea y suficient per fer / y que deguda-
ment fassa dita servitut, y â dits consols / aplahible y agradable, y si per via
alguna era fet lo con-/trari volen y ordenen que dit benefici vac del ma-/teix
modo com si vacás per mort del beneficiat de aquell / y dits consols y consell
respectivament pugan y hajan / a presentar del modo predesignat y que pugan
rebre los / emoluments de la renda de baix designadora â dit be-/nefici asigna-
dora y de aquella fer fer dita servitut, / per aquella persona habil y suficient a
ells be vista, / y en dit cas que algu no calificat com dit es, ni habil / per a fer
dita servituty qui no fa com es dit es dita / servitut presu [sic] o atten per via
alguna en / voler si introduhir en al possessio del dit benefici; / la dita Comu-
nitat de dita iglesia â tal intrus, ô no cali-/ficat ni â dita universitat ben vist, no
fossen obligats en / donar ni li puguessen donar part ni partida dels emolu-
/ments de baix designats de la dita iglesia.”276

Aquest interessant document, copiat aproximadament durant el primer
terç del segle XIX, va ser consignat pel notari Miquel Oliveras, i rubricat
amb l’anotació “escrit de un transumpto autentich de la dotalia del benefi-
ci”, la qual cosa podria indicar que es tracta d’un extracte notarial d’aquest
apartat temàtic de l’antiga concòrdia. De fet, es conserva un document cer-
tificatori del batlle i els regidors d’Olot de 1764 —de l’època del llarg
magisteri de Josep Castelló—, en el qual hom ratifica el sou original de vint
lliures anyals que establia la fundació del benefici, i en el que es fa plaès com
“no se halló ni ha hallado / en dicho archivo el documento de dicha obliga-
cion, sin du-/da â causa del extravio y perdida de varios libros ma-/nuales
y papeles [que] experimentó dicho Comun â causa de / las guerras ÿ que-
mas padecidas en el presente Principado / ÿ singularmente en dicha
Villa.”277

El 1767 es produí un intercanvi epistolar entre els protectors de la
comunitat y el procurador Pedro Antonio de Simó, resident a Madrid. La
comunitat tramità a través seu dos expedients al fiscal de la comptaduria de
propis i arbitris de l’estat, amb la intenció de fer veure “lo esencial que es
para el culto divino que se dediquen dos veneficios para dos ecclesiasticos
haviles en voz y canto llano aunque sea valiendose de algun empeño […]”,
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sembla que amb la intenció de transformar el benefici de l’organista, o apli-
car els seus emoluments, ja que el benefici era de consuetud propietat del
Consell de la Vila. Sobre això el fiscal els comunicà “que no consta de que
Vª esté obligada / â mantener y hazer el ôrgano nue-/vo siempre que con-
venga, si solo que dotó / la capellania ó veneficio de el / organista”.278

L’aplicació de les primeres desamortitzacions deixà en suspès les con-
suetudinàries disposicions que regien la institució del benefici de l’orgue
des del segle XVI. Així es desprèn d’una sol·licitud del prevere Rodon, el
1825, en la qual 

“pidiendo el salario de organista que disfrutaba su antecesor por Reglamen-
to del Supmº Consejo / de Castilla, ha sido denegada dos veces / por el Sr Inten-
dente, y una por la Super-/rioridad en atencion a que dicho Reglamtº / estinguió
el salario de Organista y Maes-/tro de Latinidad; concediendolo unicamente / á
los sugetos que en aquella epoca desem-/peñaban los citados ministerios mine-
tras / vivieren por via de consideracion. / El organista de aquella epoca falleció /
y sus succesores no tienen ya derecho á / un salario abolido por Reglamento”.279

D’aquest mateixa època data també un altre document on es fa palès que
el sou del manxador, sovint deixeble de l’organista, l’havia de sufragar el
propi organista del seu sou: “el Comun ha correspondido anualment de
siglos / atras y de immemorial tiempo a los obtentores de / dicho beneficio
los 300 reales para su congrua susten-/tacion, con el cargo de pagar de los
mismos el salario / del que aprieta los fuelles […]”280 Tanmateix, sobre això,
s’ha conservat algun rebut en el qual el procurador de la comunitat era qui
pagava el manxador, per períodes de 3 o 4 mesos. Aquest era el cas de Sal-
vador Coromina “manxador de Sant Esteve”, el qual rebé 13 ll, 6 s i 8 d, per
les mesades d’agost a desembre de 1820.281

IV.  L’orgue i els organistes

Tot i l’absència de documentació que ho acrediti, caldria suposar que la
presència d’un instrument de dimensions reduïdes acompanyaria les fun-
cions litúrgiques més solemnes de la parroquial, abans dels terratrèmols del
primer terç del segle XV. A tall d’il·lustració, cal tenir present que l’església
de Sant Vicenç de Besalú, disposava el 1499 d’un instrument obrat per l’or-
guener gironí Joan Ferrando, gràcies a la iniciativa, com a Olot, dels jurats
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de la vila.282 D’altra banda, i dins la geografia de la Garrotxa, hom serva tes-
timoni de la presència de l’orgue en localitats menors respecte a Olot. El
1558, Antoni Bordons, orguener francès establert a Solsona, rebia l’encàrrec
per construir un nou instrument per a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas,
greument afectada com la d’Olot pels terratrèmols del primer terç del se-
gle XV.283 D’altra banda, en els inventaris de 1534 i 1547 del monestir de
Santa Maria del Collell, hi consta la presència de “lo orgua sonant”.284

Durant el rectorat de Sebastià Ferrussola (1539-1566) l’església de Sant
Esteve d’Olot experimentà un seguit de millores entre les quals —remode-
lació del temple, construcció de noves capelles i campanar—, cal destacar
l’ampliació de l’orgue el 1549, el qual en aquells moments, i probablement
a causa de les referides obres, es trobava a la sagristia. La capitulació, signa-
da el 26 de novembre de 1549, entre el mestre Lluís Balli, fuster —natural
de Fornells (França) però resident a Girona—, i els cònsols de la vila, per a
“la compra dels organs”, sembla fer referència a una ampliació de l’instru-
ment “ab contra baxas de fust”, és a dir, bordons, probablement de 16’, i
nous registres “bons he sonants y afinats reconeguts y examinats”, és a dir,
visurats per un organista de renom. La ubicació del nou instrument es faria
a la capella de les Ànimes “o de la porta petita”.285

L’església de Santa Maria del Tura també comptava amb la presència de
l’orgue. El 1555 els cònsols de la vila signaren una altra capitulació amb
l’orguener Joan Dols de Girona per a que abans de la festivitat de Tots Sants
de 1555, instal·lés un nou instrument al santuari, “apte y sufficient bo y
sonant ab cinc (5) registres”.286

Quan els cònsols de la vila instituïren la concòrdia per a la fundació del
benefici eclesiàstic de l’Àngel Custodi en favor de la creació de l’organistia
de Sant Esteve el 1554, el prevere Tomàs Riba ja acomplia les funcions del
magisteri de l’orgue de la parroquial.

Tomàs Riba (...1554-1563)

El document de la concòrdia de l’11 de juny de 1554 contempla en un
dels seus darrers ítems la “col·lació del dit benefici a favor de Mº Thomas
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Riba prevera.”287 Riba, era “natural de la parrochia de Sagaró, Bisbat de
Girona”, i fou nomenat en el càrrec atès que “en dita Vila no ha per present
prevere ni clergue natural de dita Vila que sia abil per sonar dit orga ni
obtenir dit benefici”.288

T. Riba obre la llista dels obtentors del benefici de l’Àngel Custodi que
apareix en el catàleg dels beneficis adscrits a l’altar de les ànimes: “Benefi-
cium sub invocatione / S. Angeli Custodis del Orga / nuncupatum. / Ad
presentationem / Iuratorum Villae / Oloti pro tempore / Existentium. /
Obtentores / Thomas Riba entrá per nova fundació de dit Benefi-/ci als 11
Juny 1554.”289

Tomàs Riba exercí el seu magisteri fins al seu traspàs esdevingut abans
de l’agost de 1563. En el decurs de 1561 el seu nom apareix sovint entre els
preveres que participen en els funerals de la parròquia i en les misses de cap
d’any dels aniversaris. Els dies 11 i 14 de setembre ve citat el seu nom i al
seu costat l’apel·latiu “lo mestre de cant”, càrrec que després hom tatxà del
manuscrit no sabem si a causa d’un error d’atribució o per l’absència
del mestre de cant en els oficis esmentats.290 La seva presència en els fune-
rals ve documentada fins el 10 de desembre de 1561.291 Tanmateix, en el lli-
bre d’òbits de Sant Esteve de 1573 apareixen uns deutes i despeses que Pere
Riba, germà d’un Tomàs Riba, com a procurador seu rebia des de principis
de juny “fins lo die que morí”, i aquest “dit Riba morí a 19 de / julioll
1573”.292 Probablement es tracta d’un homònim de l’organista.

Gabriel Costa (1563-1574)

El mateix catàleg dels obtentors del benefici de l’orgue informa de la
possessió del magisteri de Gabriel Costa, el qual “entrá per obit de Thomas
Riba als 31 / Agost 1563”.293
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Galceran Casals (1574-1583)

La taula dels obtentors del benefici consigna a continuació l’entrada en
el magisteri de “Galceran Casals entrá per privació feta a Gabriel Costa / als
8 juliol 1574.”294

Pau Posas (1583-1625)

Pau Posas apareix com a nou obtentor del magisteri, el qual “entrà per
obit de Galceran Casals”, d’acord amb una sentència notarial de 1583 que
li adjudicà el benefici en la causa que seguí conra Jeroni Panot, d’Olot.295

Pau Posas era clergue i fill de Sant Hipòlit de Voltregà. El seu germà,
Joan Posas, mestre d’escola de Besalú i procurador dels cònsols olotins, el
presentà als jurats per a l’obtenció del benefici el 24 d’abril de 1585.296 El
vicari general del bisbat de Girona li conferí la possessió del benefici de l’or-
gue, mitjançant sentència, el 9 de juliol de 1585.297

P. Posas fou enterrat el 9 de juliol 1625. El dia anterior “dilluns als 8 de
juliol / any 1625 en la nit es / estat extremuntiat mº / Pau Posses prevere y
/ beneficiat del benefici / del Angel Custodi dit / benefici del orga.”298 Un
homònim seu regí el magisteri de l’orgue de Santa Maria dels Turers de
Banyoles, adscrit al benefici de l’Esperança, el 1692.299

Francesc Batlle (1625-1679)

Francesc Batlle, clergue i fill de Llampaies, instà al bisbat de Girona la
col·lació del benefici de l’orgue d’Olot, on fou presentat pels cònsols de la vila
després de guanyar la plaça del magisteri.300 El seu nom consta a continuació
de Pau Posas en el catàleg dels obtentors del benefici de l’Àngel Custodi:
“Francisco Balla entrá per obit de Pau Posas als 3 / octubre 1625.”301
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Segons F. Civil, Batlle havia exercit alguna interinitat a l’orgue de la
catedral de Girona abans de presentar-se a Olot. El mateix autor el relacio-
nà amb la família de Pere i Tomàs Batlle, procuradors i residents al carrer
de la Forsa de Girona. Durant les oposicions al magisteri d’Olot, F. Batlle
s’hostatjà a l’hostal de la familia Ferrussola i entre els examinadors F. Civil
hi cità la presència del perit músic olotí Miquel Camps.302

Segons sembla a principis de 1660 l’orgue es trobava en mal estat, per la
qual cosa els cònsols de la vila el 4 de febrer resolgueren destinar 100 lliu-
res barceloneses per l’adob de l’instrument, la reparació del qual s’encarre-
gà a un orguener de Centelles.303 El 18 de desembre de 1678 calgué reparar
les manxes de l’instrument: “Item se pague lo necessari per adobar les man-
xas del orga de la / parroquial”.304

El 19 de maig de 1679 el cos del “Rnt Francº / Batlle organista ab sepul-
tura major”, fou soterrat en el vas dels preveres de la parroquial de Sant
Esteve.305

Gabriel Nadal (1679-1741)

Gabriel Nadal, nasqué a Olot el 6 de juliol de 1661.306 Nadal comptava
18 anys d’edat quan fou presentat pels cònsols de la vila per a la possessió
del benefici de l’orgue. El jove organista era portador de dues cartes certi-
ficatòries de Joan Cererols, conforme s’havia format a l’Escolania de Mont-
serrat, i de l’organista d’Ateca (Terol) Alfonso de Guevara, el qual l’havia
sentit sonar l’orgue de Sant Esteve d’Olot.307

La taula d’obtentors del benefici de l’orgue informa de la seva presència
nou organista poc després del traspàs de F. Batlle: “Gabriel Nadal entrá per
obit de Francisco Balla als / 18 Juny 1679”. Tres dies després, el 21 de juny,
prengué acte de possessió del benefici de l’Àngel Custodi, “Gabriel Nadal
clericus pre-/sentis villae Oloti noviter provisus de beneficio Ecclesiastico
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/ sub invocatione Angelis Custodis […] quod ultimo obtinebat Rdus Fran-
ciscus Batlla […]”.308 Així mateix, els cònsols li conferiren en aquella data el
sou del magisteri: “Item que al organista nou entrat […] li paguen lo salari
se li dona del die del obit de Mº Batlle / en avant.”309

Malgrat les dates que aporten els anteriors documents, el 5 de juny d’a-
quell any ja s’havia consignat en els llibres del consell “que al fill de gabriel
Nadal lo qual avuy sirveix lo or-/ga per falta de mn. Batlle se li donen 40 ll
plata.”310 Sembla que tot i la joventut del nou organista, les seves virtuts
artístiques convenceren els cònsols de l’oportunitat de fer-ne la seva pre-
sentació per al benefici de l’orgue. L’instrument, però, sembla que s’havia
deixat d’adobar des dels darrers anys de F. Batlle, atès que aquell mateix dia
5 de juny les actes municipals recullen que “attès lo orga de St Esteve esta
la major part sens poder / sonar y avuy se troba en la present vila persona
se tin idonea per / dita obra, se ha resolt se li pose en ma la obra de dits dos
orgas.”311

El mateix dia del nomenament de Gabriel Nadal, 21 de juny de 1679, les
actes del consell recollien la necessitat de seguir treballant en el manteniment
de l’instrument, amb tota probabilitat, sota les suggerències del nou orga-
nista: “Item per major conservacio del orga de la parroquial / lo qual pateix
molts inconvenients ja per la pols y entre / com per lo entrar ab clau falsa
dins dit orga se ha re-/solt ques repare lo necessari per guardar lo orga.”312

Dos anys després del seu nomenament, el 23 de juny de 1681, Gabriel
Nadal va veure com s’endegava un plet en contra seu per part de la comu-
nitat de preveres. El plet, paradoxalment, el promogueren els mestres de
capella Esteve Benet i Jaume Sala, al·legant que “cessa esser ver que la part
altre [G. Nadal] obtinga aquell [el benefici de l’orgue] / canonicament per
no esser persona habil ÿ idonea per obtenir lo dir be-/nefici eo per sonar lo
orga[…]”,313 per la qual cosa no hauria de pretendre percebre les distribu-
cions quotidianes de la parroquial.

La documentació aportada per la part de Nadal —les certificatòries de
Cererols i Guevara— eren considerades “extrajudicials” i tingudes en segon
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terme davant dels testimonis d’Esteve Benet i Jaume Sala, “mestres de cape-
lla” de Sant Esteve, els quals consideraven que si bé “dit Nadal fa asis-/ten-
cia en los officis en lo orga no [ho fa] fent aquella degudament com no / fa
èr no esser habil et de aquí que no pot en manera alguna alcansar / las dis-
tribucions […] quant y mes que dita admissio a las distribucions / fonch
feta ab expressa calusula de en la forma y modo se admeten / los demes resi-
dents […] y com sia provat en procés que lo modo y forma / ab que se
admeten es que en no esser sacerdots no gaunÿen los / residents las distri-
bucions, […] es de aqui que […] no pot esser admes la part altre a las dis-
tribucions que / preté no essent sacerdot […]”314 Es tractava en el fons d’un
conflicte d’interessos econòmics a fi d’obtenir el guany de repartir entre els
residents la parts de les distribucions que corresponien a l’organista, apro-
fitant, sens dubte, l’extrema joventut de Nadal, la qual no li permetia tro-
bar-se en possessió de la dignitat sacerdotal.

El defensor dels interessos de la comunitat responia a Nadal “que en la
present causa / no agitur de interessa privato singulorum ni se prova que lo
que havia / de distribuirse al dit Nadal en cas fos sacerdot se distribuesca
entre los / demes beneficiats que actualment essent sacerdots residexen, ans
be la / real veritat es que tot se aplica a la masa comuna en lo qual cas esta /
assentat en via de dret”, tal i com ho testimonien les declaracions dels pre-
veres d’Olot, les quals resten valor testimonial a les favorables a la causa de
G. Nadal, i que eren les de “Francesc Camps, Pere Bassola, Pere Benet ÿ
Font ÿ Joan Verdalet ÿ altres los quals ni ningu de / ells es beneficiat de dita
Iglesia de Olot”.315

Els ingressos de l’organista, però, sense el dia a dia de les distribucions
eclesiàstiques es veia reduït a les 40 lliures anyals que rebia del consell de la
vila, amb la qual cosa, tal i com argumentava Nadal “no tindria congruo per
viurer”. L’argument de la part contrària seguia sent que estava provat “que
te bastant renda per viurer quant y mes que ben sabut / es que los demes
beneficiats de la Seu [de Girona] ÿ Sant Feliu no tenen congruo per viurer
/ no essent sacerdots ÿ tamen no seria bona reho que per axo los haguessen
/ de donar totas las distribucions”.316

El document notarial del plet interposat per la comunitat de preveres
contra els cònsols de la vila i G. Nadal, pel tema de la seva admissió a la per-
cepció de les distribucions beneficials deixava ben palès “[…] quod dicto
Gabrielli Nadal sacerdoti dig-/nitate destituto non competunt distributio-
nes quo-/tidiane […]”, atès que els estatuts i constitucions de la mateixa
només les admetian per als clergues que posseïen l’ordenació sacerdotal, per

Fons Musicals de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa CV

314. Id., ibid.
315. Id., ibid.
316. Id., ibid.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



la qual cosa “[…] clericis non / sacerdotibus distrinutiones quotidianas
denegari / donec ad sacerdotium promoveantur […]”.317

Davant la negativa judicial de la cúria gironina, els cònsols d’Olot i G.
Nadal van recórrer la seva causa a l’arquebisbe de Tarragona, el qual 18 de
juny de 1686 va revocar la sentència anterior. És probable que el recurs es
posés en marxa a partir del 1682, atès que les actes del consell de l’1 de
febrer, 13 de maig i 6 de juny d’aquell any recullen el pagament “a Gabriel
Nadal a vista de lo que se offeri quedan-/antli una dobla se enllestiria per lo
traurer las lletras / de Tarragona se ha resolt que lo que aura pagat per los /
papers tant de gerona y tarragona se li paguen y no / mes.”318 També es
podria suposar que al terme d’aquest llarg període que es tanca el 1686,
Nadal ja hauria rebut l’ordenació sacerdotal.

La resolució de l’arquebisbe de Tarragona favorable a Nadal va anar
acompanyada d’un “suplica y llarga articulata donada al V. G. / de Gerona
ab la que demana que en / força de la sentencia de Tarragona / sie declara-
da la sentencia de Gerona / nulla y que sian refetas las distri-/bucions al Rt
Gabriel Nadal de tot lo / temps del plet attes que injustament / se li dene-
garen.”319 Malgrat això, en la relació de la documentació que generà el plet
s’hi conserva un document del jurisconsult de la comunitat de preveres, Dr
J. Moret, segons el qual era “es de sentir no tenir la Comt obligacio de donar
als distribucions al dit Nadal del temps se vertí lo plet.”320

Finalment, el 17 d’octubre de 1686 la comunitat de preveres hagué d’ad-
metre l’accés de Nadal a les esmentades distribucions, però ho feu no obs-
tant “[…] cum pacto tamnen quod ipse reverendus Gabriel Nadal / faciat
penitentias seu penalitates assuetas dempta / tamen canendi espistolas in
offitiis conventualibus / aniversariis et aliis missis cantatis”, tal i com
corresponia a la resta dels beneficiats residents.321

Gabriel Nadal romangué molts anys al capdavant del magisteri de l’or-
gue de Sant Esteve, el seus darrers rebuts que signà als protectors daten del
desembre de 1733. El 4 de juliol de 1734, G. Nadal presentà a la comunitat
una súplica en la que sol·licitava la seva jubilació de la presència al cor cano-
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nical a causa de la gravetat del seu estat de salut. El document n’explicita l’e-
dat, 73 anys (nascut per tant el 1661), els 55 anys de servei en el magisteri
de l’orgue (des de la seva possessió el 1679), i la presència d’un coadjutor
per a l’organistia d’uns anys ençà:

“Molt Rnt Señor / Gabriel Nadal Prª y Beneficiat del Benefici / sots Invo-
cació del Angel custodi vulgarment dit / del orga de la Igla Parql de St Esteva
de la pnt / vila de Olot ab lo degut rendiment a V. Rª represen-/ta que se troba
de edat de setanta y tres anys y que / ha sinquanta y sinch que resideix dit
Bene-/fici y que per sos atxaques habituals (que en sem-/blant edat son molt
ordinaris) no pot fer como-/dament la personal residencia en las oras canoni-
cas / que se cantan en el cor de dita Igª quotidianament, / ni a son offici de orga-
nista havent ja en est de / tenir anys ha son substitut. /

Per so suplica sia del agrado de V. Rª eximirlo y / jubilarlo de la Personal
residencia en ditas oras / canonicas que se cantan y resan en dita Igª / manant
per ço donarli las distribucions de aquellas / y demes emoluments que logran
los que fan / dita personal residencia en dita Igª, favor que / espera de la gran
justificació y equitat de V. Rª.”322

Al revers del document hi apareix un escrit annex, signat pels quatre
protectors de la comunitat, en el qual ratifiquen les paraules de Nadal:

“Es constant, la edat, anÿs de residencia, y etxaques / del retro suplicant;
per lo que nos persuadim no / poder comodament y de continuo residir a las
horas / canonicas y demes funcions de la iglesia; lo que molts / anys ha nos cer-
tifican los metges; com y tambe es / constant que molts anys de esta part te
substitut / per lo compliment de son offici y ministeri de / organista”.323

Tot i que ignorem la identitat del coadjutor, no seria inversemblant
pensar en la figura de Baltasar Fontfreda, l’organista que el succeí amb
una permuta el 1741. De fet, es conserva un document del juliol de 1726,
redactat per l’infermer de la comunitat sota el dictat del propi Nadal, en
el qual, després de traçar el seu periple cronològic —on hi esmenta la data
del seu naixement, la possessió del benefici i els anys en què es van fallar
les sentències del seu plet—, expressa que “y ara en ple a la observancia de
la jubilacio de esta iglesia no sabem / se haja observat sino ab dits resi-
dents”, la qual cosa podria fer pensar que ens trobem davant la redacció
d’un esborrany suplicatori de la seva petició de jubilació, sol·licitada el
1726.324
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Gabriel Nadal visqué encara vint anys més. Traspassà el dia de Nadal de
1746 i fou sepultat el dia de la festivitat de Sant Esteve al santuari olotí de la
Mare de Déu del Tura:

“Als vint y sis de desembre de mil setcents / quaranta sis en la Igla de nostra Srª
de / Altura, fou enterrat lo Rnt Gabriel Nadal / Pvre Benefficiat y organista que fou
de la / Igla Par de edat vuitanta sinch anys. Morí lo dia de Nadal, havent rebut los
sa-/graments lo mateix dia, se li feu absolta / general en casa. Ha assistit tota la Rnt
Com-/munitat ab quatre bordons y demes solemnitats / de funeral mitjana. Se li han
fet honrras / ab la mateixa assitencia, absoltas generals / despres dels oficis.”325

Baltasar Fontfreda (1741-1759)

Baltasar Fontfreda, nascut a Olot a l’entorn de 1716, deuria rebre la seva
primera formació musical a l’escolania de la capella de Sant Esteve amb els
mestres T. Martí i G. Nadal. 

El 1735 havia estat presentat pels jurats de la vila de Torroella de Mont-
grí per a obtenir el benefici de Santa Maria del Mar de la capella de Sant
Antoni de Torroella de Montgrí, el qual estava unit al càrrec d’organista,
vacant pel traspàs de Salvador Fortià.326

El 24 de juliol de 1741, cinc anys abans del decés de Gabriel Nadal, Bal-
tasar Fontfreda fou proveït del benefici de l’orgue de Sant Esteve d’Olot:

“… Baltazar / Fontfreda praesbyter noviter provissus de beneficio per-
/petuo simplici ecclesiastico sub invocatione An-/geli custodii vulgariter nun-
cupato del Orga […] quod ultimo obtinebat Rdus Gabriel / Nadal…”327

El 1741, Fontfreda havia fundat un personat dotat amb 25 lliures328 que
augmentà amb 200 lliures més el mateix any.329 D’aquesta manera pogué
efectuar la permuta amb G. Nadal a fi d’accedir a la possessió del benefici.
Així ho explicita la taula dels obtentors del benefici de l’Àngel Custodi:

“Baltazar Fontfreda entrá per permuta ab Gabriel / Nadal, obtingue pos-
cessio de cor a 24 juliol 1741, obiit die / 29 maÿ 1759.”330
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La possessió del benefici olotí va comportar la renúncia de Fontfreda al
de Sant Antoni de Torroella de Montgrí, el mateix 1741.331 Fontfreda regí
l’organistia de Sant Esteve d’Olot fins el 1759, any en què traspassà, quan
comptava 43 anys d’edat “poch mes ô menos”:

“Als vint ÿ nou de Maig de mil set cents sinquanta / nou morí lo Rt Bal-
thasar Fontfreda Pre Benefi-/ciat ÿ organista de la Iglesia Pal de St Esteve de /
Olot de edad de quaranta tres anys poch mes ô me-/nos, no rebê los sagra-
ments -per haver mort repentinament-, se li feu absolta Gel / en sa casa ab
assistencia de tota la Rt Comuni-/tat ÿ al cadaver del qual se donâ sepultura ec-
/clesiastica en la Iglesia de Nstra Srª de Altura / ab assistencia de tota la Rt
Comunitat lo die trenta / de dit mes ÿ anÿ, ÿ lo die trenta ÿ hu de dit mes ÿ /
anÿ se li feren honras ab la mateixa assistencia.”332

Baltasar Fontfreda havia estat també procurador de l’abat de Sant Benet
de Bages, a causa del senyoriu alodial que l’abat tenia a les Preses.333

Josep Castelló i Calafell (1759-1821)

Josep Castelló havia nascut a la vila de Tàrrega el 5 de novembre de
1733, fill de Josep Castelló, pagès, i Teresa Calafell, ambdós fills de Tàrre-
ga.334

Castelló succeí a Baltasar Fontfreda en l’organistia de Sant Esteve el
1759, després de guanyar el concurs d’oposició que el consell de la vila va
convocar mitjançant edictes “que se fixá en la capital y varias pars del Prin-
cipat”.335 El concurs, que es dugué a terme abans del mes d’agost, va ser
pledejat per l’olotí Jacint Anglada, organista de Cardona, el qual pretenia
no haver-se de sotmetre a concurs per ser fill de la vila. El tribunal format
per Josep Carcoler, Ignasi Subies, organista de la seu de Vic i Joan Pusal-
gues, organista de Sant Joan de les Abadesses, va atorgar la plaça al jove tar-
garí Josep Castelló després que aquest hagués superat a bastament les pro-
ves d’orgue i composició.336 Tot i que en desconeixem els motius, el fet que
en aquells primers moments Josep Castelló, “escolar de Tarrega”, fés pro-
curador seu a Salvi Arnabat, l’organista de la catedral de Girona, ens mena
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a pensar en una coneixença anterior entre ambdós organistes, qui sap si de
l’entorn musical lleidatà.337

El 7 d’agost Castelló ja presentava una súplica a la comunitat de preve-
res en la que palesava que el consell de la vila li havia assignat l’organistia.
En l’esmentat document sol·licitava dels comunitaris una ajuda econòmica
per poder fer diligències, algunes d’elles distants —probablement es deuria
desplaçar a la seva vila natal—, i rebre la tonsura eclesiàstica:

“[…] se ha llegit una suplica / per part de Joseph Castelló fill natural de la
vila de Tarrega bisbat / de Solsona; que en substancia conté lo seguent: que en
atencio que / lo Magnch Ajuntament de esta vila de Olot li ha fet la gracia de
pre-/sentar-li lo Benefici del Orga de esta pnt iglesia; y trobar-se per / part del
Rnt Jacinto Anglada pre. impedit per poder prendrer poces-/sió del dit Bene-
fici del Orga, y de altre part haver de practicar al-/gunas diligencias per a poder
pendrer corona o tonsura que per ser / distans necessitan de molt temps, y
volent y desitjant dit Joseph Castelló / en lo interim servir esta Parrl iglesia en
totas las funcions se oferescan / en lo discurs del any, demana dit suplicant se
servesca esta Comt / donar-li un subsidi, o donatiu, gracios per a poder-se
mantenir de viurer / del modo li correspon, a la qual suplica, ô peticio, ha res-
post y resolt dita / Comt nemine discrepante, que aguda raho de lo que li dona-
rá la Uni-/versita ô Vila, y tambe de los guanyables que te dit organista â cone-
/guda dels protectors, que actualment son, se li donia de gracia mensal-/ment
lo que necessitia per son sustento y tracte: quedara â facultat de / dita Comt
suspendrer dita graciosa donacio sempre que liu aparega; de / lo que fas fe jo lo
secretari baix firmat. / Franjch Ventós Prev y Secretari.”338

Dins la documentació del fons parroquial consta que “lo Dt Joseph
Castellò comensà a residir als / 7 7be 1759 y perqe no era ordenat y ser /
poca cosa se li condonà, los Srs Protectors.”339 El 4 d’octubre Castelló
nomenà procurador a F. Alenyà per tal de prendre possessió del benefici de
l’Àngel Custodi.340

El 7 d’octubre els jurats d’Olot van presentar a la cúria de Girona la seva
petició d’admissió beneficial, i dos mesos després, el 4 de desembre, el vica-
ri general del bisbat expedia el document de la seva provisió.341 Finalment,
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el 7 de desembre de 1759, Josep Castelló, acompanyat del notari dels jurats,
va presentar i llegir l’esmentat document d’admissió per part del bisbat,
davant la comunitat de preveres. L’acta notarial recull amb detall el procés
de la presentació de Castelló:

“Sie a tots notori de com constituhit personalment lo dit Joseph Cas-/telló
clergue natural de la vila de Tarrega bisbat de Solsona vuÿ en la / vila de Olot
bisbat de Gerona residint, novament provehit per auccthoritat / ordinaria del
perpetuo simple ecclesiastich Benefici sots invocacio / del St Angel Custodi
vulgarment anomenat del orga […]”.342

Davant la presència del notari, Miquel Oliveres, i dels testimonis Joan
Espadaler, succentor, i Ignasi Roca, estudiant de música, Castelló 

“de paraula en paraula publicament llegir ha de-/manat y requirit unas lle-
tres ô mandato de immittendo de la curia / ecclesiastica de Gerona —les quals
va expedir el vicari general el 4 de desembre—, […] y en força de las so/bre
insertadas lletras han requirit a dita molt Rnt Comunitat que li / donas poces-
sio de dit Benefici en quant al Cor; y la dita molt Rnt / comunitat de paraula
responent diu, que accepta ditas lletras ab / lo honor ÿ reverencia que deu ÿ que
esta prompte en donar a dit / Dt Joseph Castello clergue la pocessio del Cor ab
que pague lo nou / ingres […] —a continuació el sagristá— ha entregat / poces-
sio á dit Joseph Castello clergue de una cadira de dit cor —tot seguit els arxi-
vers li han fet el rebut de les 6 ll d’ingres i igualment, la comunitat— ha admes
â la entrada ÿ distribucions / del cor de dita Parral Igla al expressat Dt Joseph
Castelló clergue / com a obtenint lo dit Benefici pnt ab los pactes empero
infraescrits ÿ se-/guents.= Primo ab pacte que lo dit Joseph Castello clergue
hage de / fer las penitencias ô penalitats acostumadas, exceptat emperó lo / fer
de subdiaca ÿ assistent. = Item ab pacte que lo dit Joseph Castelo / clergue hage
de servar ÿ cumplir totas las constitucions de dita Rnt / Comunitat ÿ guardar
los secrets de aquella si y de la manera han / fet fins vuÿ los demes: = Item ab
pacte que luego de trobarse dit Jo-/seph Castello ordenat de Pbrº hage de pagar
a la obra de la pnt Igle-/sia deu lliuras de moneda Barcª per los ornaments de
la sagristia: = / Item que hage de fer y cumplir totas ÿ qualsevols obligacions
que / tinga dit Benefici tant en forsa de la institucio de aquell, com en // força
de la concordia feta y firmada entre dita Rnt Comunitat de / una ÿ lo Comu y
universitat de la mateixa vila de part altre.= Item / que hage de pagar a la infer-
maria de dita Rnt Comunitat qua-/tre doblas valent vit y dos lloiuras vuyt sous
Barcª, so es dos doblas / de comptants ÿ las altres dos doblas al cap del any Yy
la dita admicio / ha fet dita Rnt Comunitat ab la protesta seguent, es â saber /
que per dita admicio no enten donar dret algu â altres clergues / Beneficiats que
pretenguessen ser admesos â las distribucions de / Cor de dita Parral Igla antes
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de ser Pbros, pues no vol ni enten pu-/gan ser admesos que no sien Pbros ni los
puga servir de exemplar / esta admició, no obstant que se admete â dit Caste-
llo sens ser Pbro / pues esta admicio sols se fa en forsa del convingut ÿ pactat en
la / concordia sobre mencionada: y en continent lo dit Joseph Castello / cler-
gue los sobre dits pactes ha acceptat ÿ a dita protesta ha concen-/tit y ha pro-
mes totas las ditas cosas servar y cumplir com sobre / se contenen; per lo que
ne ha obligat a dita Rnt Comunitat y / als successors en aquella tots los bens
mobles ê immobles pnt / y esdevenidors ab totas renunciacions necessarias llar-
gament y / ab jurament, en virtut del qual per ser menor de vint ÿ sinch anys /
ha promes no contravenir a las cosas sobre referidas […] Joseph Castello cler-
ga […] Testimoni son lo Dt Joan Espadaler clergue / y Ignasi Roca estudiant
[…]”343

La taula dels obtentors del benefici de l’orgue redacta l’entrada de Cas-
telló amb aquests termes:

“Joseph Castelló clergue entrá per obit de Baltasar Font-/freda als 7 ocbre
1759. Consta de la possessio de Bnt en lo Vat / Eccle. y de la de cor dit die Notty

Miquel Oliveres. Obiit die 4 / Augusti 1820. Fuit organus 61 ans / com ell
digué / en certa ocasio.”344

Joan Castelló percebia uns ingressos de 158 lliures anuals per part de
l’administració eclesiàstica a finals del segle XVIII: 

“Beneficio bajo invocacion del Angel Custodio lla-/mado del Organo, su
obtentor el Rdº Joseph / Castelló Pbro percibe igualmte de renta por parte / de
la misma residª prudencialmente ... 140 ll. /

De Adventicio por parte de la misma Residª unas 20 ll. /
De renta particular propia de su Beneficio percibe / de censales los qe sir-

ven de estipendio â otras tantas Missas / qe esta obligado â celebrar â razon de
1 ll. por cada Missa ... 18 ll.”345

La part del sou que l’organista rebia de mans del clavari, o administra-
dor de les finances municipals, corresponia a una partida de 30 lliures
anuals, de les quals el propi organista havia de deduir els serveis del manxa-
dor. Es conserva un document sense data, copiat el darrer terç del se-
gle XVIII, que correspon a una còpia en llengua catalana de la sol·licitud
amb la que Castelló va haver de recórrer al Real Consejo de Castilla per tal
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de cobrar les anualitats del municipi. Sembla que això va succeir perquè el
consell de la vila no va incloure aquesta partida en la relació de les dotacions
del nou règim d’ordenances municipals que aprovà l’esmentat Real Con-
sejo:

“Lo Magnifich Ajuntament de / Olot presentá lo Benefici baix / invocació
del Angel Custodi / vulgarment dit del Orga â Jph / Castalló, havent precehit
/ examens publichs per medi / de cartells, ô convocatoria que / se fixá en la
Capital ÿ varias / pars del Principat prometent / al que guañaria, ÿ se conferi-
ria / dit benefici que lucraria tot / lo que sos antecessors, ÿ entre / altres parti-
das 30 lls annuals / que tots anys los pagava, lo cla-//vari de la Vila tenint lo
Bene-/ficiat lo carrech de cuydar ÿ / pagar al Manxador; esta / partida vingué
exclosa ô sus-/pesa ab lo arreglament que lo / Real Concell remeté â dit Ajun-
/tament, ÿ havent acudit dit / Castelló al mateix Real Concell / justificant tot
lo enarrat ÿ / vist lo parer de son Fiscal / demanen se remetás dit / arreglament
ab lo qual entre al-/tres partidas se mana que se / paguia ÿ deu pagarse al actual
// obtentor Rdº Josef castelló du-/rante su vida los 30 lls junto con / los atra-
sos, sin ninguna intermi-/cion. Y devent cobrar las 30 lls / del anÿ passat lo Rt
Jph Cas-/telló, suplica a V. S. mania ti-/rarse polisa per / poderli pagar dita par-
tida de / 30 lls atrasadas.”346

En la súplica que Castelló va fer arribar al Real Consejo, queixant-se
d’aquella injusta i paradoxal situació, reclamava al terme del document que
l’esmentada institució “no puede mesnos de mandarse al / mismo Ayun-
tamtº satisfaga al suplicante de bie-/nes, o, propio del Comun los 300 rea-
les an-/nuales, que es la dotacion del Beneficio / del organo que por con-
curso obtiene.”347

Sembla que aquella incongruent situació se solventà a partir de 1767.
Amb data de 10 d’agost d’aquell any es conserva una resposta de l’Ajunta-
ment al Real Consejo, en la qual es fa palès que davant la instància que pre-
sentà Castelló el Fiscal de la Intendència “resolvió el referido Ayuntamien-
to / y Junta, con acuerdo del mismo dia de su / notificación, obtemperar
como devia el re-/ferido mandatorio decreto de V. S. cumplien-/do en el
pago de los referidos 300 reales, como / le quedava mandado, con circuns-
tancia de / no haverse ofrecido el mas minimo reparo / ni motivo alguno de
los de dicho Ayunta-/miento y Junta de Propios, para que al / dicho obten-
tor no se le cumpliesse el pago de / que se halla acreedor, conforme lo man-
dava / V. S. […]”348
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Però segons sembla, hi hagué dos membres del consistori, “movidos
solo de instigaciones y reparos poco convenientes”, els quals d’amagat de la
resta de l’Ajuntament i presentant-se com Ajuntament, van protestar la re-
solució del fiscal, en perjudici de l’organista. Força anys després de la reso-
lució i aclariment del problema, el 8 de juliol de 1813, Castelló redactà una
nova sol·licitud a fi de rebre la paga de les 30 lliures anuals que li correspo-
nien de l’any anterior i que l’Ajuntament encara no li havia satisfet:

“Magnifico Sr. / El Rdº Jph Castelló […] expone: que / como â optentor
del Beneficio dicho el / Comun de esta villa en fuerza y virtud / de su dotacion
deve corresponderle ÿ le / corresponde anualmente la cantidad de / 30 ll mone-
da Barcelonesa, ÿ como acredi-/ta las vencidas en el año proximo pasado / de
1812 […]”349

La lectura de la documentació conservada a la parroquial, palesa que
Joan Castelló va ser una persona apreciada i valorada pels comunitaris, no
només per les seves capacitats artístiques, sinó també pels seus dots d’ad-
ministrador i gestor dels interessos de la comunitat. A partir de 1773 i fins
el 1817 la seva figura va ser elegida, gairebé de forma ininterrompuda, pels
comunitaris de Sant Esteve per a exercir diferents càrrecs: “revisor de
carns” de la carnisseria pròpia de l’església, membre de la junta de la setena
i oficial protector dels béns de la comunitat.350 El 1774, signava en qualitat
de protector, un extens document adreçat al bisbe i també a la cúria roma-
na per tal de solventar el problema de les misses acumulades per la comu-
nitat.351

El 4 d’octubre de 1788 obtingué del vicari general de la diòcesi, una
reducció de les misses assignades al benefici de l’orgue atès que “los reditos
u / fructos que le fueron asignados en el dia —de la seva fundació, el 1554—
son incon-/gruos”.352 Les seves gestions en favor de la comunitat el porta-
ren sovint a desplaçar-se a Girona (1777, 1788) i Barcelona (1777, 1779,
1788, 1802, 1807).353 Algunes d’aquelles gestions que va fer en qualitat de
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353. ACGAX. APSEO: Llibre de Comptes de la Rt Comunitat de Preveres..., 1775-

1776, f 224v, 225v; Aixit de la bolsa del ral del segon bienni de 87.88.89, f 7, 8. En una carta
que J. Fluvià li adreçà a Barcelona l’u de febrer de 1777, entre d’altres encàrrecs i gestions, el
posa el corrent de la vida de la comunitat i li recorda que “lo rector de St Joan [de les Aba-
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protector de la comunitat, van tenir a veure amb la recerca de contactes i
informacions sobre aspirants al magisteri de capella de Sant Esteve, amb
motiu de la marxa de Regordosa: “die 28 mars 1789 ha pagat al Rt Jph Cas-
telló Protor per differs cartas de informacs per mestre per lo Magisteri de
Capella”.354 Durant l’interregne entre els mestres Regordosa i Saborit, Cas-
telló assumí de forma interina les funcions del magisteri de la capella de
música de Sant Esteve.

A banda del sou municipal, es conserven diversos apuntaments i rebuts
consignats en les llibres parroquials, que corresponen a les seves funcions
d’organista en determinades celebracions anuals: “per acompanÿar ab lo
orga las veus en dits lamentos y Te Deum”, per a les quals rebia 1 lliura i 1
sou;355 i “per son salari de sonar lo orga en lo die de Sant Thomas de Aqui-
no”, el qual acompanyava el cant dels oficis de matines, laudes i comple-
tes.356

Durant els buits en el magisteri de capella de la parroquial, l’organista J.
Castelló en va assumir les seves funcions en diverses ocasions. A ran de la
marxa inesperada del mestre J. Regordosa, Castelló exercí el magisteri entre
els mesos de gener i maig de 1789. Així, el 12 de febrer de 1789, rebia 8 lliu-
res i 18 sous “per comte del Sr Joseph Regor-/dosa Mestre que era de Cape-
lla”, i el 25 de maig la paga “per la Cantoria del dia de / la Assencio del pre-
sent anÿ”.357 Degut a una absència temporal de V. Alzina, va percebre la
mateixa quantitat per aquest concepte el 22 de maig de 1798.358

Igualment, amb motiu del recent traspàs del mestre Josep Saborit, Cas-
telló dirigí la capella de música de Sant Esteve durant les festes de Nadal de
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desses] lo saluda y diu pensia ab la re-/comendasio li feu per tabaco, y ara de nou li suplica
que li compria / una sinta de seda, per poder anar vestit de llarch al estiu, y diu / que VM la
prenga a son gust, pues sab lo te bo …]”, cf. Capses Capella de Música, 1-3. El novembre de
1802 aconseguí recuperar el pagament de set pensions a través d’un notari de Barcelona, cf.
Capses Capella de Música, 1-3: Carta de Barña de Rt / Joseph castelló, ab la que / avisa
haber cobrat 7 pen-/cions de Quinatan Nott / ÿ las del reÿ de Bassols / ÿ Bibó, ÿ assumpto de
/ Falgueras Nott. de 27 de / 9bre 1802.

354. ACGAX. APSEO: Llibre de Comptes de la Rt Comunitat de Preveres..., 1785-
1793, s f.

355. ACGAX. APSEO: Llibreta de eixidas de la Confraria de las Santas Animas del
Purgatori..., 1767 a 1779.

356. ACGAX. APSEO: Llibres de comptes de la Rnt Comunitat de Preveres..., 1760 a
1770; Capses Capella de Música, 1-3, rebuts 9-VI-1791, 7-III-1792 a 30-XII-1796, 31-V-
1801 a 23-V-1804, 18-III-1818. El 8 d’abril de 1812, hom li satisfeia un rebut per aquest
darrer concepte “per 11 anys dis-/correguts desde 7 Març de 1801 fins â igual die de 1812
inclusive per las / funcions de matinas, laudes y completas de la festa de St Thomás de /
Aquino, en quals 11 anys solament han corregut sis anys, per no haverse 7 fet en lo any 1811
per motiu de estar aquí los francesos”, cf. rebut núm. 25.

357. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3. Rebut solt.
358. Id., ibid.
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1796. Així ho testimonia un rebut del 30 de desembre de 1796, segons el
qual el procurador “pagarà al Rt Jph Castelló Pbre / ÿ Organista, per no
haberi Mestre de / Capella, la qualtita de dos lliuras ÿ / vuit sous […] / son
per pagar lo import de la cantoria / del die de Nadal”.359

A principis del segle XIX, Castelló redactà una súplica adreçada a la
comunitat per tal de poder reduir, de dues a una, les misses setmanals que
estava obligat a dir d’acord amb la concòrdia fundacional del benefici. Les
rendes s’havien mantingut igual des de feia mes de dos segles però l’aug-
ment del cost de la vida, per una banda, i les servituds de l’organistia, amb
la presència contínua a les hores canòniques, per una altra, no justificaven
el manteniment d’aquella càrrega beneficial. Per això, Castelló al·legà en la
seva petició,

“pareze sobrada car-/ga al dicho obtentor de haver de celebrar las dichas
dos / missas semaneras por los solos redditos de dichas 21 ll. / que si al tiem-
po de la fundacion eran estats bastante dotacion / reseto de la limosna en
aquel tiempo taxada por la celebra-/cion de las Missas —[nota al marge] ÿ
respeto del poco dinero en que en dicho / tiempo era bastante para mante-
nerse comer y vestir—, al / presente no obstante que todo va caro […] la
dichas 21 ll no corresponden con â al taxa sÿ-/nodal […] a mas / que de las
dichas 21 ll de dotacion, de muchissimos años a esta / parte no se cobran mas
que 18. / —ÿ si bien que / encontré una nota / de mis antecesso-/res que no
se cele-/braban mas que / una semmanera, / no costa de nin-/guna reduccion;
/ ÿ ahun en este 7 numero, tambien / faltaria mucho / para llegar â dicha taxa
sÿno-/dal. /

Assí que no dudando, como no dudo de que V. R. se hara / cargo de tanta
carga de tantas missas por tan pocos re-/ditos, recurro y suplico â V. R. â fin de
que se digne redu-/zir aquellas â cort ma snumero correspondiente […]”.360

Tot i que desconeixem la resolució de la comunitat al respecte, les ren-
des de la dotació d’un nou benefici degueren solventar les necessitats eco-
nòmiques de l’organista. El 1817 fou presentat per Pere Campdedéu i Ver-
gés per al benefici de Sant Llorenç de la parroquial de Sant Esteve, vacant
per renúncia de Mateu Joncàs, capità del regiment d’infanteria de Còr-
dova.361

L’organista Josep Castelló finà el 4 d’agost de 1820, després d’haver
regir l’organistia durant 61 anys, “com ell digué en certa ocasió”, segons ho
explicita la taula dels obtentors del benefici que hem citat abans. L’endemà
fou sepultat al vas de la parroquial:
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359. Id., ibid.
360. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3.
361. ADG: Manuals de col·lacions beneficials 1770-1819 (D-472-06384), f 223.
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“Als cuatre Agost de mil vuÿt cents vint morí en la present vila de Olot de
edat / vuÿtanta añs lo Rt Josep Castalló Pbre, Organista de la parroquial Igle-
sia / de la referida Vila, rebé los Sts Sagraments, y lo die següent fou enter-/rat
en dita Igla ab assistencia de tota la Rt Comunitat y ab igual as-/sistencia se li
foren fetes honras.”362

Durant l’època del seu magisteri l’orgue de Sant Esteve va sofrir diver-
ses modificacions i restauracions. La primera s’esdevingué el 1761 amb
motiu del trasllat de l’instrument a l’ajuntament on hi romangué guardat
fins al terme de les obres d’ampliació del temple parroquial. La posta a punt
de l’instrument va anar a càrrec de l’orguener Antoni Boscà, al qual l’ajun-
tament li encarregà de refer el secret amb un nou registre i construir unes
manxes noves.363

Pocs anys després, el consell de la vila juntament amb els obres de la
parroquial, d’acord amb una deliberació del 13 de juny de 1777, van consi-
derar la conveniència de traslladar l’orgue de la capella del Sant Nom de
Jesús, o de Sant Ignasi, a sobre el portal major del temple. La decisió va
comptar amb l’aval de Josep Castelló, Josep Regordosa, l’orguener i el mes-
tre d’obres.364 Un sector dels comunitaris temia que la nova ubicació de
l’instrument dificultés l’audició dels tons per a les entonacions del cant pla
dels beneficiats en els oficis cantats. El trasllat, però, va palesar que la deci-
sió era encertada i l’instrument va tornar a sonar la vigília de la festivitat de
Sant Esteve:

“[…] que despues de / recomposta la cadireta del orga que se ha collocat a
sobra la / porta major, començá a tocar la vigilia de dita festa de Sant Es-//teve.
Antes cuydaba lo Ajuntament de esta Vila de donar providencia per / tot lo
corresponent al orga de la Parroquia; pero en força dels ordres / del Concell
Supremo, no pot, en el dia, gastar dit Ajuntament per las / tals providencias. Los
senyors obrers han cuydat de tot lo necessari per / la recomposicio de la dita
cadireta, y se espera que ab lo temp, y ab / la sollicitut de estos señors se dona-
ra ma a la obra principal del / expressat orga; pues, si se repara, se han tirat ideas
que son prevencio / y disposicio per continuar tota la pessa en lo mateix lloch
de la cadi-/reta. No pot omitir-se aquí la varietat de parers ay hague per do-/nar
lloch a la situacio de mencionat orga. Uns volien quedás en la / mateixa capella
del St Nom de Jesus, dita també de S. Ygnaci; altres / deien que se havia de
collocar en los costats, o de la culassa, o be / en lo cruzero; y en fin prevalgue lo
parer dels señors obrers, y / altres, que sempre instaren per lo lloch ahont se
encontra. Se / creu que lo parer dels que han prevalgut ha estat molt acertat,
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362. ADG. Sant Esteve d’Olot: [Òbits] 1810-1823, f 132v.
363. Cf. Puig i Reixach, Miquel. “Que soni la música”, La Comarca d’Olot, 530

(1989), 31.
364. Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve d’Olot (Notes Històriques), 249.
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pues / no se experimenta (com deien los de judici sacri) que la cadireta / no facia
armonia, y que la musica de ella no deixia clarament ab / punt que necessitan los
beneficiats, posats en lo Chor, per pendrer / ÿ proseguir als tons, y entonacions.
Consta de la resolucio de / collocar al dit orga sobre al portal major, en poder
de Pau Casa-/bona, secretari de esta Vila als 13 juny 1777.”365

Ignasi Parella i Basaganyas (1821-1853)

Igansi Parella, fill de Joan Parella, mitjer, natural d’Igualada, i Frances-
ca Basaganyes d’Olot, nasqué a Olot el 18 de maig de 1789:

“Als dinou Maig de Mil Set Cents vuitanta nou en las / Fonts Baps de S
Esteva de Olot Bisbat de Gerona / per mi lo infraescrit fou bateixat Ignaci Felix
/ Francisco de Paula nat del dia antes, fill legitim / de Joan Parella mitjé de
Igualada ÿ de Francisca / Bassaganyas de Olot cons; avis paternos Joseph Pa-
/rella cordé de Olot, ÿ Josepha Tarrida de Iguala-/da cons; […] padrins / Igna-
si Parella escrivent […]”366

El padrí homònim de l’organista, Ignasi Parella oncle, apareix en els lli-
bres sagramentals de la parroquial de finals del segle XVIII, en qualitat de
“Sr Ignasi Parella musich”, i, també “escrivent de Igualada”. Aquest era fill
de Josep Parella corder i Teresa Rufet, nadius de la vila d’Igualada. Ignasi
Parella oncle havia esposat Magdalena Fàbrega, amb qui va tenir tres des-
cendents entre els anys 1785 i 1788.367 És probable aquest Ignasi Parella
oncle fos fill d’una segona esposa del corder i músic igualadí Josep Parella,
i per tant, germà del pare de l’organista homònim, el mitjer Joan Pare-
lla. D’altra banda, el corder Josep Parella, avi patern de l’organista Ignasi Pa-
rella, era fill del músic Antoni Parella.368 A aquella nissaga musical dels
Parella hi pertanyeren no menys de cinc músics d’aquest cognom en el
decurs del segle XVIII.369

Ignasi Parella oncle apareix sovint, a finals del segle XVIII, dins la docu-
mentació de la comunitat de preveres d’Olot, en qualitat de músic i escri-
vent. Durant la vacant del magisteri de capella entre els mesos de gener i
maig de 1789, la comunitat va satisfer 6 lliures “a Ignasi Parella cantor con-
tralt de solfa, per son treball de ensenÿar als 4 escholans de chor de comis-
sió de la Comt, en lo temps qe no hi ha hagut mestre de Capella, per renun-
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365. ACGAX. APSEO: Llibre de Resolucions, 1668-1906, f 82v-83.
366. ADG. Sant Esteve d’Olot: Llibre 22 / de Baptismes, 1789-1794, f 8v.
367. ADG. Sant Esteve d’Olot: Libri 21 Baps, 1784-1789, f 140, 243 i 366.
368. ADG. Sant Esteve d’Olot: [Baptismes] 1795-1799, f 175.
369. Cf. Puig i Reixach, Miquel. “Que soni la música”, 31.
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cia de Mestre Regordosa.”370 En el decurs de 1793 i 1794, ell mateix, ara
però com a “Ignasi Parella escrivent”, rebé diverses pagues per la còpia de
cartes i documents de la comunitat de preveres, i és probable que treballés
per a l’escrivania del notari Masbernat.371

Ignasi Parella nebot, el futur organista de Sant Esteve nascut el 1789, a
banda dels ensenyaments i l’ambient musical que degué rebre en la llar
familiar, es va formar durant nou anys a redós de la capella de música de la
parroquial, amb el mestre H. Alberich i l’organista J. Castelló, essent esco-
là entre els anys 1796 i 1804. Entre els setze i els dinou anys, des de 1805
fins a l’esclat de la Guerra del Francès, “pasó â la Capital de Barna, en la que
permaneció quatro años continuos ocupado incessantemente en el estudio
de Maestro de Capilla ÿ Organista.”372 Tot i que desconeixem quin fou el
seu destí barceloní, l’estudi de la recepció del repertori forani conservat en
el fons musical olotí ens mena a pensar que Parella es formà amb Francesc
Queralt i Carles Baguer a la catedral de Barcelona.

De nou a Olot, entre 1809 i 1813, aproximadament, Parella actuà de
suplent i coadjutor de l’organista Josep Castelló i del mestre Honorat Albe-
rich, durant les absències llurs dels seus respectius magisteris. El 13 de
setembre de 1811, Ignasi Parella, “clergue estudiant de cant de orga”, va ser
escollit per la comunitat de preveres per col·laborar en el compliment de les
funcions de la succentoria, en substitució del diaca i de forma alternada amb
el mestre Alberich:

“a fi de resoldre per quin subjecte deurá lo Sr Diaca lo Rt Dr Ca-/yetano
Llausás fer cunplir la sua obligacio de entonar en lo chor los / Psalms, Hymnes
y Antiphonas fins que dit Sr Diaca sia habili-/tat en lo cant pla per a cumplir
dita obligacio: han resolt los re-/ferits residents a pluralitat de vots, despues de
aver proposat lo / Sr protector primer Dr Ignasi Salgas per part del expressat
Sr / Diaca al Sr mestre de Capella y al Sr Ignaci Parella clergue es-/tudiant de
cant de orga, que quedaba elegit lo expressat Sr Ig-/naci Parella per rahó que lo
Sr Mestre ja estaba també obligat / per son ofici a entonar los Psalms, Hymnes
y Antiphonas, com / consta del acte de possessio de la sua admissio a dita Rt
Co-/munitat en poder del Dr Pau Casabona notari de Olot y en / lo Arxiu de
dita Comunitat: y avent-se suscitat lo dupte de / quin dels dos; esto es lo Sr
Mestre y Sr Diaca, o son substitut / deu començar la incinuada entonacio en lo
chor, per trobar-se / los dos obligats a ella: ha resolt que los dos vagen alternant
dita / entonacio una semmana cada un […]”.373
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370. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat..., 1785-1793, f 188;
Aixit de la bolsa del ral del segon bienni de 87.88.89, f 11; Capses Capella de Música, 1-3,
rebut del 12 d’abril de 1789.

371. ACGAX. APSEO: Llibre de comptes de la Rt Comunitat..., 1785-1793, f 404-406, 408.
372. Cf. Infra, nota 373.
373. ACGAX. APSEO: Llibre de Resolucions, 1668-1906, f 167v.
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Durant aquells anys de residència a Olot, Parella serví també la comu-
nitat com a escolà major de la sagristia i rebé l’ordenació sacerdotal el dia
del Roser del mes d’octubre de 1813, tot i estar fortificats els francesos a
Olot.374

El 1814 fou nomenat mestre de capella i organista del monestir bene-
dictí de la vila de Ripoll i el 1815 guanyà per oposició la plaça d’organista
de la col·legiata de Sant Joan de les Abadesses, càrrec que exercí entre 1815
i 1820. Amb motiu del traspàs de Josep Castelló, l’organista de Sant Esteve,
Parella adreçà el 6 d’agost de 1820 aquesta sol·licitud al Consell de la Vila,
amb l’esperança d’obtenir la provisió del benefici de l’Àngel Custodi de la
seva vila natal:

“Magnifico Sor. / Ygnacio Parella Pbro natural de esa Villa de Olot de /
edad 31 años, Orgtª de la Yglesia Colegial de S. Juan las Abade-/sas con la
mayor veneracion â V. S. expone: que a más / de ser natural de la Villa de
Olot, ha servido de Monacillo /por espacio de nueve años en la yglesia
Parroql de S. Este-/van. Que habiendo desempanyado honrosamente aquel
of-/ficio de monacillo por dicho tiempo, pasó â la Capital de / Barna, en la
que permaneció quatro años continuos ocupa-/do incessanmente en el estu-
dio de Maestro de Capilla ÿ / Organista. Habiendo buelto en esa Villa (quan-
do empezó la / Guerra), en todas las ausencias ÿ enfermedades del Maes-/tro
ÿ Orgtª sirvio dichos empleos por espacio de tres años / en cuyo tiempo sir-
vió igualmente de Escolan Mayor de / la Scristia ÿ de entonador ó Goberna-
dor del Coro, cu-/yo cargo es propio de Beneficio Diaconil, ÿ se ordenó de /
Sacerdote â titulo de Patrimonio. Despues de esto, fue / nombrado Maestro
ÿ Orgtª del Rl Monasterio de Be-/nedictinos claustrales de la Villa de Ripoll
cuyo oficio desem-/peñó por espacio de un año, pasado el qual en un concur-
/so de Oposiciones publicas fue elegido por el M. Ylle Cabildo / de la Ynsig-
ne Colegiata de S. Juan las Abads, para obtentor / del Benefº de S. Jayme
affecto al Organo de aquella Y-/glesia cuyo oficio está desempeñanado cinco
años hace. / Por lo qe habiendo llegado â noticia del exponente qe se / halla
vacante el Benefº d S. Angel Custodio afecto al Or-/gano de esa Comunidad
de Pbros de esa Villa, por muerte del / Rdº José Castelló (cuya provision
expecta â V. M.) Supli-/ca â V. S. se digne atenderle sus meritos ÿ promover-
/le â dicho Benefº al qual aspira, ÿ lo recibirá â merced / fabor ÿ gracia qe de
la vondad de V. S. espera su hu-//milde patricio exponente. / S. Juan las Aba-
dessas 6 Agosto de 1820. / Magcº Sr B. L. M. de V. S. / Ygnacio Parella ÿ Bas-
segañas Pbro ÿ Orgatª”.375
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374. Es conserva un rebut seu, signat als protectors el 21 d’octubre de 1817, segons el
qual Parella exercí de sagristà major de la comunitat i escolà major de la sagristia de l’1 de
juny de 1812 a l’1 de juny de 1814, cf. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3,
rebut 178.

375. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



Al marge del document hi consta: “Regdº nº 18 / Olot 22 Agtº 1820. /
Concedese al supte / el oficio de Organista / qe solicita mediante / las cis-
cunstancias / qe se le manifesta-/ran al personar-/se en esta corpora-/cion. /
De Adº del Aytº Constl / de Olot / Antº Serrat Calvó Srio.”

Efectivament, el 25 d’agost de 1820, l’alcalde i regidors d’Olot van acor-
dar fer la presentació per al benefici de l’orgue de Sant Esteve de la “perso-
na del Rdº Ignacio Parella Pbro / organista natural de la misma villa / de
Olot, habil y practico en tocar el Or-/gano”, a fi que el bisbe i el vicari gene-
ral de Girona l’admetin i li confereixen el benefici.376

El procés fins a assolir la plena possessió va tardar encara set mesos i
l’acta que el recull, requerida per Parella, va ser rubricada per la cúria el 6
d’abril de 1821:377 el 24 d’octubre de 1820, el bisbat de Girona admetia el
nomenament del consistori i manava que es fes l’edicte corresponent a la
convocatòria d’oposicions; el 23 de març de 1821 el mateix bisbat confir-
mava que de la publicació de l’edicte “no resultó opositor alguno” i en vir-
tut de la provisió formalitzada el 18 de novembre passat, conferia la pos-
sessió del benefici “al Rdº / Ignacio Parella Pbro, aunque ausen-/te ÿ por el
â la persona de Dn Ramon / Virosta Pbro su legitimo apoderado, / que
arrodillado asi se lo suplica, ê im-/poniendole un bonete sobre su cabeza /
le instituye canonicamente en el mis-/mo ÿ manda despacharle las letras po-
/sesorias […]”; finalment, el 27 de març, el sagristà de Sant Esteve, comis-
sionat per la cúria del bisbat, “le puso en la corporal ô quasi / posesion del
mismo, por la entrada / en la dicha iglesia Parroquial de / Olot, arribo al
altar en que el dicho / beneficio esta fundado, plegando / ÿ desplegando los
manteles ÿ otros / ornatos del dicho altar, por la lec-/tura de un libro Misal
sobre el mis-/mo altar puesto ÿ por otras señales / manifestativas de la dicha
posesion […]”. Per això la taula dels obtentors del benefici consigna l’en-
trada de Parella en aquesta darrera data: “Rt Ignasi Parella entrá / per obit
del Rt Jph Castelló / als 27 de mars de 1821”.378 L’endemà mateix, 28 de
març de 1821, feu la renuncia al benefici de Sant Jaume, adscrit a l’organis-
tia de la col·legiata de Sant Joan de les Abadesses.379 Val a dir que en aque-
lles dates el pare Francesc Vinyals exercia l’organistia del convent del
Carme d’Olot.380
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376. Id, ibid.
377. Id., ibid.
378. ACGAX. APSEO: Administració de beneficis (XV-1861), capsa 20. “Catahalogus

Benefi-/ciorum que hic exarantur / in Eclesia Parochiali S. Ste-/phani Villae Oloti Dioce./sis
Gerundensis fundata / reperiuntur et nu-/meratur”.

379. ACGAX. AMO: Pau Casabona, 1821, f 121v.
380. ACGAX. APSEO: Capses Capella de Música, 1-3. Rebut 289, signat el 23 de

gener de 1821.
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Tot i l’aparell documental que acompanyava el nomenament d’Ignasi
Parella fet per l’Ajuntament, aquest mantenia les seves reticències a l’hora
de satisfer les 30 lliures anuals del sou de l’organista. Una situació amb la
que ja es va trobar Josep Castelló el 1767 i que es reproduïa amb el seu suc-
cessor. Aquest incompliment de l’ajuntament va provocar una argumenta-
da súplica que Parella presentar al consistori el 25 de novembre de 1835:

“M. Ylle Señor./ Ygnacio Parella Pbro ÿ obtentor del Benefº bajo invo-
/cacion del Angel Custodio, vulgarme llamado del Organo, fun-/dado por los
Consules ó Ayuntamtº, en la Yglª Parroql de S. Es-/tevan de la Villa de Olot,
con el debido respeto a V. S. expone: / qe el Magncº Ayuntamº de la misma le
ha comunicado el offº / de V. S. del 20 agosto proximo pasado, por el qual se
pre-/viene quedar excluida de las cuentas de Proprios ÿ Arbitrs / la cantidad de
300 reales satisfecha al exponente como a / obtentor del citado benefº, respeto
qe dicha asignacion / unicamente devió adjudicarse al organista qe existia en /
23 setiembre de 1767 durante su vida deviendo sesar luego qe / falleció. /

Al contenido de dicho offº no puede menos el supte / de evidenciar prime-
rae qe dicha asignacion no la disfruto / solame el orgtª qe era en 1767, ni parece
qe le fuese otor-/gada â el en particular, porqe la disfrutaron los orgtas / antece-
sores al dicho, ÿ fue concedida ya por los consules de / este Villa en los años
1626 ÿ 1632, asi qe dicha concesion / ÿ cantidad forma cuasi el total de la dota-
cion del citado benefº. / En segundo lugar qe se cree muy justo qe siendo como
son / en el dia las obligaciones del propio benefº las mismas qe / de su institu-
cion, sea tambien la dotacion la misma qe de su / origen â sido. Tercerte qe seria
irregular ÿ sensible qe â / un forastero como era el orgta de 1767 se le hubiese
per-/mitido disfrutar de la referida asignacion; ÿ qe al spte / qe es hijo ÿ natu-
ral de esta Villa, no se le permitiese, quan-/do la dotalia del propio benefº pre-
viene dever ser el orgtª / hijo de esta poblacion, pues entonces resultaria qe

aquel â / quien la dotalia prefiere seria de menor condicion qe el qe / la dicha
pospone. Y ultime qe si se le disminuhia al exponente / de la dotacion del cita-
do benefº la referida asignacion de / 300 reales, no podria cumplir las obligacs

ÿ cargos al mismo bene-/ficio annexos./
Por todo lo qe a V. S. rendide suplica se digne / providenciar qe la referida

asignacion de 300 reales se con-/tinue â pagar al suplicante como â parte inte-
grante qe es / del citado benefº del organo qe el exponente obtiene; ÿ pa-/ra el
caso de no considerarse V. S. autorisado para ello, se / digne elevar esta repre-
sentacion al soberano para el mismo /efecto qe suplica. Como asi se lo prome-
te de la notoria / vondad ÿ conocida regtitud de V. S. de qe será el expone suma-
me / agradecido. / Olot 20 Nbre de 1825. Ygnacio Parella Pbro ÿ Orgta.”381

Llastimosament, sis anys després el tema encara no s’havia solucionat.
És probable que l’ajuntament, com ja feu amb Castelló, tornés a fer la juga-
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da d’emparar-se en l’aprovació que feu el Real Consejo de les dotacions del
nou règim d’ordenances municipals, en les quals, no hi va incloure —no
sabem si per error o oblit intencionat— la partida anual del sou de l’orga-
nista. L’impagament de què era objecte Parella des del 1822, va provocar la
presentació, per part seva, d’un nou recurs, amb citacions de fonts antigues,
annexos documentals de les mateixes, arguments econòmics solvents i una
apel·lació a l’excel·lència de la seva labor docent, fet que més endavant
comentarem. Heus ací el document, datat a l’abril de 1831 :

“M. Y. S. / D. Ygnacio Parella Pbro y obtentor del Beneficio / eclesiastico
baxo invocacion del Stº Angel Custodio, en / la Igla Parral de S. Estevan de la
Villa de Olot fun-/dado, á V. S. con el respeto debido expone: qe dicho / bene-
ficio se titula vulgarmente del organo, insti-/tuido de siglos atras por los con-
sules de dicha Villa / con apostolica autoridad, con encargo de celebrar dos /
misas semanales y obligacion de tocar el organo en / las funciones de Iglesia á
la par qe la catedral de / Gerona. Los mismos consules eo el Ayuntº conser-/va
el patronato y es el immediato encargado para / hacer cumplir al obtentor con
sus respectivas obli-/gaciones. /

Para qe dicho beneficio estuviese competen-/temente dotado, há satisfecho
el Ayuntº de los fondos / de los ramos municipales treinta libras catalanas /
anuales á los obtentores, siendo esta partida / de la congruidad de dicho bene-
ficio./

En 4 abril del /año 1764 entre otras de las partidas del Regalmtº / munici-
pal qe vinieren escluidas, lo fue en estos tér-/minos «la de 300 reales ards del
salario del qe toca / el organo, respecto de corresponder la satisfaccion / de
dicha asignacion â a la primicia de cuyo producto / no se hace mencion, por lo
qe se espresará con / justificacion si está secularizada y quien la percibe», el
entonces Rdº organista y obtentor del expre-/sado beneficio acudió con la ins-
tancia cuya copia / para ilustrar el asunto se acompaña de nº 1º, / y en vista de
ella en 12 octubre e 1767 se / ofició al Ayuntº de esta Villa en los terminos qe
espresa la copia de numº 2º. /

Quando el Ayuntq / como á Patrono presentó al recurrte el citado / bene-
ficio, fue con la condicion de tener en su / dotacion y congruidad la expresada
cantidad de / 300 rs, y baxo la buena fé de esta promesa / tomó el supte la pose-
sion, y esto es tan cierto / com qe cobró el recurrte la dicha asignacion / en el
año 1821./

De mas de doscientos años consta / qe el obtentor de dicho beneficio ha
disfrutado de la / espresada dotacion, sin qe se hayan disminuido en / lo mas
minimo las obligaciones de su obtentor,/ antes al contrario por calculo fisico y
cierto, no per-/cibiendo el organista los 300 rs tendrá qe su-/frir un deficit ó
descubierto annual de 224 rs / perqe las cargas qe tiene qe suportar ascienden â
/ 416 rs y su actual dotacion a solos 192 rs./

El haberse escluido del reglamtº la citada asig-/nacion, fué segun lo ante
dicho, por causa de con-/siderarse qe debia ser pagada por la primicia, / de cuyo
producto no habia hecho merito el Ayun-/tamiento, pero habiendo despues
justificado qe dicha / primicia no era secularizada y quien la percibia, / y docu-
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mentandolo y ratificandolo nuevamente / con el certificato se presenta de numº
3º, no ca-/be el menor reparo en qe el comun ó sus fondos / son los qe deben
cubrir y satisfacer dicho salario / pues qe el documtº se exibe extingue y ano-
nada / la duda qe entonces se ofreció./

Es notorio y publico / qe las obligaciones del organista se han acrecentado,
/ y no es menos sabido con quanta aplicacion y / buen resultado tiene el recte

abierta escuela / de canto llano ÿ organo qe ha proporcionado carrera á dife-
rentes / jovenes en distintas ordenes religiosas, y plazas / de chantres, organis-
tas, musicos y cantores, y siendo / ademas natural de la misma villa de Olot, /
requisito qe previene la fundacion del expresado / beneficio, no es de creer ni
esperar, sea el re-/currente de inferior condicion qe sus antecesores / qe no han
reunido dichas circunstancias./

Por lo tanto, á V. S. rendidamte / suplica se digne conceder al recurrte la / dota-
cion ó asignacion de 300 rs de ards qe antes / disfrutaban sus antecesores, man-
dando al / Ayuntamtº d ela Villa de Olot la continue / en la primera polise ó libra-
miento de sa-/larios, con resarcimiento y reclamacion d elos / atrasos desde el año
1822 inclusive en qe cesó de / percibirse la expresada asignacion: / cuya gracia
espera de la beneficencia y rectitud / de V. S. Olot de abril de 1831 / Y. P.”382

Ignasi Parella comptava amb una notable formació humanística, desen-
volupà tasques d’arxiver, llibreter interí (1834-1835),383 obrer de la comuni-
tat (1827, 1828,384 1829, 1830), administrador de les distribucions dels com-
bregars (1821, 1823, 1824), i administrador de béns, censals i causes pies de
la comunitat de preveres. Es conserva documentació relativa a l’administra-
ció que féu en qualitat de llevador de rendes de cases i finques de Banyoles
i Riudarenes. En aquesta darrera localitat, el masover Joan Caballé l’infor-
mava puntualment dels afers relacionats amb els arrendaments, i en les
nombroses cartes que aquell li adreçà es fan palesos els lligams d’una con-
siderada relació humana entre ambdós personatges. Així, per exemple, el 5
de març de 1850, Caballé donava fe d’haver rebut “aquell aprasiadisim lli-
bre de musan Claret / que me alegra molt sols de llagirlo y que no puch
menos / que donarli moltas grasias del fabor que me ha fet de aber-/mal
anbiat vuste”. Es refereix, sens dubte, a una obra religiosa publicada pel
pare Antoni Maria Claret amb la qual Parella obsequià el masover. Pel juny
del mateix any, Caballé l’escrivia de nou, expressant-li els records afectuo-
sos de tota la família, bo i desitjant “que se li gurira la cama a lo menos / se
li acaba de resoldrer sensa ferli cap madisina”.385
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Durant els anys en què actuà d’obrer de la comunitat, Parella va desta-
car per la seva gran capacitat de treball i per les destacades iniciatives que
emprengué. El 1824 va redactar una mena de consueta que recollia l’ofici de
campaner amb les seves funcions i tocs: “Llibreta de Orde-/nansas / per lo
qe deu fer y / practicar lo Campaner / de la Yglesia Parroql / de St Esteve
de la Vila / de Olot / Escritas per lo Rt Yg-/nasi parella Pbre Orgta / y Obrer
Ecclesiastich / de la dita Yglesia / Any 1824.”386

El 1824, en qualitat d’obrer, es va preocupar per tal de recollir fusta per
l’obra de la parroquial “ja per la recomposició de las tauladas, / adops
necessaris per la Yglesia, com y també de / aquella ques necessitava per la
construcció / de la gran orga qe a son temps devia princi-/piarse segons
demanava la famosa nau de la Yglesia.”387 Ell mateix, acompanyat d’Albert
Lluch, recorregué les cases de camp i les parròquies veïnes sol·licitant fusta
per a l’obra de la parroquial. Les poques dades relatives a l’orgue ens menen
a pensar que des del 1777 l’instrument de la parroquial es limitava a la cadi-
reta que en aquelles dates es traslladà al damunt del portal major. Serà a l’è-
poca de Miquel Calvila quan Sant Esteve estrenarà l’orgue major.

Una de les coses que també van determinar els obrers, un cop recollida
i preparada la fusta, va ser “fer nou lo tablado de / la Musica, ab lo plan tenia
determinat lo obrer / ecclesiastich Rt Ygnasi Parella (qe es del modo vuy se
/ troba) qual fou aprovat per lo Sr Joan Carlos Pañó / mestre del divuix,
pues que lo vell per esser tant baix / a mes de que no brillava la musica nin
travia nin-/gun producto la obra a causa dels molts adobs que / cada vega-
da ques parava tenien que ferse cometent / per altre part moltas tropellias
los nois sota de ell / majormt en lo novri de Animas, cusint los vestits de
una / dona ab altre &c. […]”388 El “tablado” de la música —damunt del qual
s’hi situava la cantoria, amb els escolans, i els instrumentistes, a fi de poder
ser ben vistos durant les interpretacions dels villancets de Corpus i Nadal—
, el paraven i desmuntaven “una vegada en lo any, so es, per lo Roser de
Olot ô be en / la Vigilia de Corpus, y se plega ô despara passada / la festa
de cap-dany”.389 L’entarimat es trobava sostingut per columnes de fusta
amb el corresponent arquitrau, al seu damunt hi havia una barana unida a
uns pilars que sostenien diversos canelobres per tal de facilitar la lectura
dels manuscrits musicals. El seu emplaçament era en el transepte, a l’esquer-
ra de l’altra major, al costat de l’evangeli. Les mateixes columnes de l’enta-
rimat es feien servir per aixecar el monument de Setmana Santa. L’entarimat
que feu construir I. Parella caigué en desús a partir de 1878.390
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386. Vegeu-ne la transcripció de Glòria Llinàs i Miró i Carles Aulí i Vila a Alimara,
Nadal 1983.

387. ACGAX. APSEO: Obra, “Fusta de la Obra”, 65.
388. ACGAX. APSEO: Obra, “Tablado de la Musª”, 70.
389. Id., ibid.
390. Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve d’Olot (Notes Històriques), 249.
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El document anterior relata, a continuació, que els obrers van adquirir
“dos Trom-/pas ÿ Contrabaix, costant aquelas 43 duros ÿ lo Con-/trabaix
16 duros (tot lo ql vengueren los monjos de / Ripoll en lo temps de la Cons-
titº”,391 probablement a causa de la primera exclaustració del cenobi bene-
dictí.

El 17 de març de 1826, se signà un contracte per tal d’enblanquinar la
nau del temple, i segons sembla, el mateix Ignasi Parella prengué part acti-
va en aquella feixuga tasca. També pintà a l’oli els sòcols dels pedestals de
les deu grans columnes que formaven la divisió de les capelles laterals i les
dels quatre angles de l’altar major i trones. Totes les cortines foren renova-
des i posades de color verd, algunes confraries hi aportaren diners i el
mateix mestre de Capella hi contribuí amb 1 lliura i 10 sous.392

En el memorial, o darrera súplica recurrent, que Ignasi Parella presen-
tà a l’ajuntament el 1831, l’organista argumentava en favor seu “con quan-
ta aplicacion y / buen resultado tiene el recurrente abierta escuela / de
canto llano ÿ organo qe ha proporcionado carrera á diferentes / jovenes en
distintas ordenes religiosas, y plazas / de chantres, organistas, musicos y
cantores”. I és ben cert que poc després d’ocupar el magisteri de l’orgue es
preocupà per les sortides professionals dels seus joves deixebles. El març
de 1824 proposà a la comunitat que, a partir de llavors, s’acceptessin per a
escolans majors a dos dels seus estudiants d’orgue, amb dos objectius, el
primer 

“perque ja may la sacristia quedaria sola (perqe repartintse la ocupació de
la matinada los dos escos majs) sempre seria ven servida, lo segon perqe ab la
ajuda del salari per cada un (qe sempre poden contar quiscun unas 60 ll pogues-
sen continuar sa carrera de orga ÿ composició per poderse gloriar em algun
temps Olot de tenir colocats molts fills de esta gran població, en moltas Ygle-
sias ÿ convents de est Principat de Cathaluña (quals hauran adelentat en sa
carrera molt ab la ajuda de estos medis si be que petits).”393

D’entre els organistes que formà, s’han identificat:

– Josep Anglada i Maranges, escolà entre 1-III-1824 i 31-XII-1825.
El 1826 es traslladà a Barcelona per completar la seva formació amb
Josep Rosès a l’església del Pi. Fou organista de Torroella de Montgrí
i mestre de capella de Sant Esteve d’Olot.

– Jacint Marsals i Prats, escolà entre 1-I-1826 i 1-III-1826.

CXXVI Josep Maria Gregori i Cifré – Carme Monells i Laqué

391. Id., ibid.
392. ACGAX. APSEO: Memorias de la Obra de St Esteve de Olot que han notat los

Obrers, s f.
393. Id., ibid.

Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/125760



– Jeroni Bernich, escolà entre 1-I-1826 i III-1827. Completar els estu-
dis d’orgue a Barcelona. El 1828 fou elegit xantre de la catedral.

– Ramon Giró, escolà entre 1-IV-1827 i VIII-1827. Parella el recomanà
per a l’organistia del monestir de Besalú. Posteriorment, prengué l’hà-
bit i fou destinat a L’Escala.

– Joan Mas, escolà entre 1-IX-1827 i 15-VIII-1828. Marxà com a patge
de l’abat de Sant Pere de Galligans. Ordenat el 1833, fou organista del
monestir de Santes Creus.

– Ramon Avellana, escolà entre 1-IV-1827 i X-1828. Feu estudis d’or-
gue a Barcelona.

– Josep Anton Gaudier i Parella, escolà entre 1-1-1828 i 15-X-1830.
Completà els estudis d’orgue a Barcelona, on fou organista del con-
vent de les monges jerònimes. El 1833 oposità a l’organistia de la cate-
dral de Lleida, on obtingué 7 dels 8 vots. 

El 3 d’abril de 1837, el nou mestre de capella, Josep Anglada i Maran-
ges, rebé de mans dels protectors de la comunitat un inventari descriptiu de
les obres que es conservaven en el si de l’arxiu parroquial el 1837. Els trets
paleogràfics de l’escriptura de l’inventari corresponen amb tota certesa a la
mà de l’organista Ignasi Parella, i és molt probable que ell mateix fou qui
instés la comunitat de la necessitat de confegir-lo. De fet, el mateix Parella
apareix a continuació dels protectors Francesc Sitjar i Jaume Arró, en l’ac-
te d’entrega de l’inventari al nou mestre de capella, tal i com consta en la
primera pàgina d’un dels dos exemplars que han perviscut:
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L’inventari elaborat per I. Parella palesa la cura que tingué a l’hora
d’establir-lo:394 agrupà les obres per gèneres i festivitats, va tenir l’encert
d’incloure dos íncipits temàtics —el primer per a les veus i el segons per
als instruments—, especificant la plantilla instrumental de l’obra, i anotant
l’autoria quan es conservava. Parella va distribuir les obres per seccions:
Misses, 23; Requiems, seqüències, absoltes i laments 13; Magnificats,
Salms de Vespres, Completes, Nunc dimittis i Salves, 24; motets, 22; ora-
toris, càntics, villancets i cors, 38; càntics i cors per a les festivitats maria-
nes, 23; àries i rondons per a les festivitats marianes i altres solemnitats, 22;
rosaris (lletanies, trisagis) amb orquestra, 26; rosaris amb orgue, 9; lleta-
nies, himnes, excel·lències i goigs a la verge i als sants, 45; obres per a
Nadal, Setmana Santa, Stabats i Laments dels Dolors, Agonia de JC, Te
Deum, 30. El còmput total del fons musical que posseïa la comunitat el
1837 dóna una xifra de 275 obres, a les quals hi caldria afegir els villancets
o tonos de bones festes —dels quals n’han perviscut 6— i d’altres obres
més antigues. Així ho rubrica el mateix document al seu terme: “por rema-
te de todas las obras hay las buenas fiestas por navidad para los monaci-
llos de coro ÿ mas abajo quedan otras piezas viejas que podrá usarlas si
quiere el Sr maestro”. El fons en la seva totalitat contindria doncs unes 300
obres el 1837.

L’arribada de les desamortitzacions i l’esclat de les primeres guerres car-
lines va alterar en gran manera la vida eclesiàstica d’Olot. La nòmina dels
beneficiats que romanien a la parroquial de Sant Esteve va baixar de forma
ostensible. Es conserva una relació de 1840 que conté el nom dels 36 bene-
ficiats residents —a excepció de les 8 places vacants—, i assenyala el lloc de
la seva residència en aquells moments tant difícils: 10 van romandre a Olot,
mentre 5 van marxar a França, 3 a Barcelona i Girona, i 1 a Granollers,
Camprodon, Serrat de Fustanyà, Santa Pau, Pruït i Camallera. 

Ignasi Parella fou un dels cinc que van marxar a França. Aquest fet ajuda
a comprendre l’origen dels manuscrits que es conserven al fons olotí dedi-
cats a Prats de Molló o Arles sur Tech, els quals amb molta probabilitat
degueren ser escrits per Parella durant el seu sojorn en aquelles petites loca-
litats de la cara nord del Pirineu. Això ajuda també a explicar la presència
de còpies de la seva mà de música francesa en el mateix fons.

Ignasi Parella traspassà a Olot, el 28 de juliol de 1853:

“A los veintiocho de julio de mil ocho cientos cincuenta y tres murio / de
sesenta y cinco años de edad el Rdo D Ignacio Parella Pro / Beneficiado Orga-
nista de la Igla Parrâl de esta, hijo legitimo y natural de Juan / Parella, este natu-
ral de Igualada y aquel de Olot como su madre Francis-/ca Basagañas; recibio
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los SS Sacramentos hizo testamento en poder / de D. Ramon Surroca, y el dia
treinta fue sepultado con oficio de / entierro con ritu general mayor y con igual
se ha hecho honras el dia de Agosto.”395

Miquel Calvila i Parra (1853-1894)

Miquel Calvila havia nascut a Olot el 1809. Va ser un religiós dominic
exclaustrat, que, abans d’incorporar-se a Olot, regia l’organistia del convent
de Sant Domènec de Girona. Va ser ecònom del benefici el 1853 i en pren-
gué possessió el 1859. La seva gran tasca a Sant Esteve va consistir en acon-
seguir la construcció de l’orgue major de la parroquial. Dugué a terme
aquella empresa mitjançant la recapta d’almoines, primer, i l’organització
d’unes rifes mensuals, després, per tal d’assolir la quantitat necessària de
l’import de l’orgue. El nou instrument, fou estrenat el 15 d’agost de 1857, i
l’acte comptà amb l’assistència del bisbe de Girona.

Durant l’època de Calvila, el nombre de beneficiats de la parroquial no
arribava a set; tanmateix, Olot comptava amb la presència de nombrosos
religiosos exclaustrats. El 1865, Salvador Bach i Trèbols, nascut a Perelada
el 1805, carmelita exclaustrat, regia l’organistia del Carme.396 En una relació
dels sacerdots residents a Olot de 1880, hi apareixen els músics Quirze
Adrobau i Bois, caputxí, Josep Pinadella i Guardiola, beneficiat.397

De l’època del magisteri de M. Calvila es conserva un Sacris solemnis
anònim (SEO: An-390), les particel·les del quals conserven els noms del
cantors de la capella del darrer quart del segle XIX: “Viñals”, “Berch”,
“Pavia”, “Pauet”, “Gomá”, “Torelló” i “Guasch”. 

Jaume Martorell i Salvat (…1904…)

Jaume Martorell era natural de Tarragona i prengué possessió de l’orga-
nistia el 19 d’abril de 1904. En aquella data el rector “ha dado / posesion de
la capellania con el cargo de orga-/nista previo permiso del Excmo Sr.
Arzobispo / de Tarragona, al reverendo D. Jaime Mar-/torell y Salvat, pbro
natural de Tarragona y/ y de veinte y siete años de edad […]”.398 El mestre
de capella Pere Guillamet fou testimoni de la seva possessió.
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Agustí Martra i Baixeras (…1905…)

Agustí Martra (1841-1923), va sol·licitar a la comunitat de preveres ser
admès en qualitat de coadjutor d’organista, la qual cosa li fou concedida el
18 de desembre de 1905.399 Abans havia estat organista de Sant Feliu de
Guíxols i Sant Feliu de Girona (1876-1884).400 A. Martra romangué com a
beneficiat a Sant Esteve d’Olot, on traspassà als 82 anys d’edat el 14 de
gener de 1923. Fou capellà del Dolors des del 1884.401

Josep Rufet i Rosa (…1907-1934)

Josep Rufet nasqué a Sant Feliu de Guíxols el 1870. El 1894 el vicari
general de la diòcesi li conferí el benefici del Sagrat Cor de Besalú,402 d’on
el 1900 era titular de l’orgue. Passà a La Bisbal i la seva presència a Sant
Esteve d’Olot data de 1904. En aquell any consta com ecònom del benefici
de l’Àngel Custodi adscrit a l’organistia, del qual prengué possessió el 1907.
El 1925 fou presentat a un benefici al Tura per Joan Llaudés i Fort. Tras-
passà el 1934, a Lloret de Mar, després d’una llarga malaltia.403

Manuel Dalmau i Blanch (1934-1943)

Manuel Dalmau nasqué a Cassà de la Selva el 1909, on es formà amb
Gabriel García. Prengué possessió del benefici de l’orgue 1934, essent
també vicari de Sant Esteve d’Olot sota el rectorat d’Antoni Butiñà. Tras-
passà el 10 de novembre de 1943, als 34 anys d’edat.404

Les esglésies de Sant Esteve i del Tura van perdre els seus instruments
amb els bàrbars esdeveniments de la guerra civil del 1936-1939, en què els
seus orgues foren cremats. El 1964 l’església parroquial va optar per adqui-
rir un instrument electrònic de la casa basca Harmoniphon, amb tres teclats,
pedaler de 32 notes i amb 42 registres, el qual fou inaugurat pels organistes
Rafael Tapiola i Manuel Antoni Alted. Tant de bo que algun dia la sonori-
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tat d’un nou orgue de tubs torni a ressonar sota les voltes de la nau de Sant
Esteve d’Olot.

V. Dades biogràfiques dels compositors relacionats amb Olot,
presents en el fons musical SEO

Adrobau i Boix, Quirze (1807-1883)

Compositor i organista, natural d’Arbúcies, es formà amb Honorat
Verdaguer a la catedral de Girona, entre 1815 i 1820.405 Essent “monacillo
de coro”, a finals de juny de 1816, el metge li diagnosticà una infecció ocu-
lar i, acte seguit, els comissaris van resoldre “que para curar su enfermedad
llamada optalmia, le es preciso pasar a su país a respirar los aires nativos y
tomar las aguas minerales de S. Hilario”.406

Ingressà a la Comunitat dels Carmelites Calçats d’Olot el 1830, d’on en
fou l’organista fins el 1835. Després de l’exclaustració seguí residint a Olot
fins al final dels seus dies. Fou un destacat impulsor a Catalunya de la lite-
ratura devocional sobre el Sagrat Cor, a la qual dedicà tres opuscles que
publicà els anys 1865, 1868 i 1871.407 Val a dir que de les onze obres seves
conservades a SEO, nou estan dedicades al Sagrat Cor. 

Alberich i Corominas, Honorat (1778-1836)

Compositor i organista, natural de Sant Joan de les Abadesses. El 1807
quedà en primer lloc en les oposicions al magisteri de la col·legiata de la seva
vila natal, tanmateix la plaça fou atorgada a Ramon Brunells. Abans d’ob-
tenir el magisteri d’Olot, Alberich va ser tenor a la catedral de Barcelona,
organista de la parroquial d’Oliana fins a principis de 1815 i mestre de cape-
lla de Santa Maria de Mataró. Va ser mestre de capella de Sant Esteve d’O-
lot entre 1816 i 1836, any en què traspassà.408 Al fons musical SEO s’hi con-
serven 80 obres seves.
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Alzina, Vicenç (...1797-1815...)

Vicenç Alzina era fill de Sabadell i abans d’arribar a Olot regia la cabis-
colia de Santa Maria de Mataró. El 1797 oposità i guanyà la plaça de mestre
de capella de Sant Esteve d’Olot, càrrec que exercí fins 1815, en què accep-
tà l’oferiment que hom li havia fet del magisteri de la parroquial de Sants
Just i Pastor de Barcelona.409 Es conserven 58 obres seves al fons musical
SEO.

Anglada i Arrey, Francesc d’Assís i Anglada i A., Josep (s. XIX)

Francesc Anglada es fa present en el fons olotí durant el darrer quart
del segle XIX, tant per les dues obres que es conserven d’ell, com per
diverses còpies de la seva mà, algunes d’elles d’obres de B. Frigola. El Ms
SEO: Au-439, conté un paper de carta imprès amb l’adreça de l’autor:
“Francisci de A. Anglada / S. Rafael, 20 pral. / OLOT”. Es conserva també
un albarà de l’editor Rafael Guàrdia, conforme havia adquirit 5 cançons
impreses de Candi, Bordese, Vilaseca, Fontanals i Bofarull, a finals del
segle XIX.410

Ignorem si podia haver estat germà de Josep Anglada i A., del qual es
conserven 2 obres en el fons olotí, del tercer terç del segle XIX.

Anglada i Maranges, Josep (1804-1872)

Josep Anglada era fill d’Olot, i és probable que pertanyés a la mateixa
nissaga que Jacint Anglada; de fet, diversos músics d’aquest cognom van ser
presents a Olot fins les darreries del segle XIX, com Francesc d’Assís
Anglada i Arrey.

Josep Anglada es formà amb H. Alberich i I. Parella a Olot, i amb J.
Rosés a la basílica del Pi de Barcelona. Va renunciar al magisteri de l’or-
gue de Torroella per tal de succeir a Honorat Alberich al capdavant de la
capella de música de Sant Esteve el 1836. Regí el magisteri d’Olot fins el
1872, data en què traspassà.411 Es conserven 276 obres seves al fons musi-
cal SEO.
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Avellana i Pujol, Ramon (1810-1873)

Ramon Avellana nasqué a Olot l’11 de setembre de 1810. Fou escolà
major de Sant Esteve d’Olot entre 1827 i 1828, i feu estudis d’orgue i com-
posició a Barcelona. Va estudiar farmàcia, disciplina en què es doctorà el
1844. A partir d’aquest any es dedicà també a l’ensenyament del piano. El
1846 fou investit acadèmic de la Ciencias Naturales y Artes de Barcelona,
amb la lectura del discurs “Memoria sobre la temperatura (temperatura o
temperamento) musical.” Dos anys després guanyà la càtedra de matemàti-
ques del Instituto de Segunda Enseñanza de Barcelona.412 L’única obra seva
conservada a SEO va ser escrita a Barcelona el 1833.

Badosa, Esteve (s. XIX-XX)

Esteve Badosa i Ventura constava com a beneficiat del Santuari del Tura
el 1927 i traspassà el 10 de novembre de 1933.413 Ignorem si guardava lli-
gams de parentiu amb fra Narcís Badosa i Funosas d’Olot. Es conserva una
única obra seva a SEO.

Carcoler, Josep (ca. 1698-1776)

J. Carcoler, fill de Cornudella, es formà amb Joan Crisòstom Ripollès a
l’escolania de la catedral de Tarragona. Va ser mestre de capella i organista
de la col·legiata de Tremp entre 1723 i 1739. Oposità, sense èxit, al magiste-
ri de Lleida el 1738. El 1739 li fou conferit el magisteri de capella de Sant
Esteve d’Olot, plaça que regí fins al seu traspàs.414 Al fons musical SEO es
conserven 31 composicions seves.

Castelló i Calafell, Josep (1733-1821)

J. Castelló, fill de Tàrrega, regí el magisteri de l’orgue de Sant Esteve
d’Olot entre els anys 1759 i 1821. Va exercir diversos càrrecs de gestió i
administració dins la comunitat de preveres d’Olot.415 Al fons musical SEO
es conserven 26 composicions seves.
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Codinyach i Oliana, Carmel (1869-1955)

Fra Carmel Codinyach, germà de dos frares carmelites, tots tres fill
d’Olot, professà en l’orde carmelità el 1884. El 1934 residia al col·legi con-
vent de Hinojosa del Duque (Còrdova). Viatjà a Itàlia el 1938. Entre 1928 i
1931 publicà una col·lecció de quaderns de música religiosa a Jerez de la
Frontera, ciutat on traspassà el 1955.416 En el fons musical SEO s’hi con-
serva una obra seva manuscrita i diversos impresos de la seva col·lecció
Laudes Numinis in Carmelo.

Conill, Benvingut (s. XIX-X)

És probable que es tracti d’un afeccionat membre dels músics d’aquesta
nissaga olotina, que F. Civil esmenta al costat dels Parella, Roca i Rovira.417

Escubós i Ricart, Agustí (s. XIX)

F. Civil l’esmenta i el situa dins del context dels cantants afeccionats
d’Olot de mitjan segle XIX.418 És probable que sigui el factor de la còpia
d’una cavatina per a T de G. Donizetti (SEO: Au-684). Desconeixem si va
rebre formació musical d’Isidre Lleys, organista de Figueres, a qui dedicà
un motet el 1873 (SEO: Au-694). En el fons olotí s’hi conserven 3 obres
seves de caràcter religiós, i 3 més a la BNC.419

Estorch i Siqués, Francesc Xavier (1815-1874...)

Nasqué a Olot el 1815, germà del metge i escriptor Pau Estorch i Siqués
(1810-1871). Estudià dret a la Universitat de Barcelona (1842), però les
seves afeccions musicals el menaren a l’estudi de la composició. El 1837 va
estrenà la seva òpera còmica “La mejor, la pega”, amb els cantants afeccio-
nats A. Escubós i D. Masmitjà i la jove cantant lírica Carlota de Mena.
J. Danés relata que escriví 5 simfonies, una missa per a 4 v i Orq i l’òpera
Giuseppe Ricardo, entre d’altres. El 1845 intervingué en la fundació de la
Sociedad Filarmónica Olotense. El 1865 era el president del Círculo Olo-
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tense.420 Al fons musical SEO s’hi conserven 8 obres seves, entre elles, un
Rèquiem per a 8 v i Orq (SEO: Au-712) escrit el 1856.

Farró i Vilanova, Fèlix (1884-1936)

F. Farró era fill de Girona però es formà musicalment a Barcelona. A
l’entorn de 1914 era a Olot, on succeí P. Guillamet en el magisteri de Sant
Esteve. El 1917 fundà i dirigí l’Orfeó Popular Olotí i a redós d’aquesta ins-
titució va impulsar el naixement de l’Escola de Música d’Olot. Morí cruel-
ment assassinat, el 1936 víctima de la guerra civil.421 Es conserven 64 obres
seves al fons musical olotí.

Gelabert, Josep (...1875...)

J. Gelabert és autor d’una “Ave Marias y Coplas / para / el Mayo / con
acompañamiento de órgano 1875 / José Gelabert” (SEO: Au-827) i d’una
“Coleccion de Mazurcas Americanas y Chotischs compuesta por / Jose
Gelabert” (SEO: Au-828). Qui sap si la seva figura es podria relacionar amb
la nissaga olotina dels Gelabert i Vall del segle XIX.422

Guillamet i Coma, Pere (1870-1938)

Fill d’Olot, el seu germà Ramon fou bisbe de León (1909-1913), Còr-
dova (1913-1920) i Barcelona (1920-1926). Pere Guillamet va regí el magis-
teri de capella d’Olot entre 1897 i 1912.423 Al fons musical olotí s’hi con-
serven 41 obres seves.

Martra i Baixeras, Agustí (1841-1923)

A. Martra va ser coadjutor de l’organistia de Sant Esteve d’Olot el 1905.
Al fons musical SEO (Au-612) s’hi conserva un “Tantum ergo / á solo de
tiple y coro / por / D. Juan Carreras / (orquestada por D. Agustin Martra
Pbrô) / 1886”.
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Parella i Basaganyas, Ignasi (1789-1853)

I. Parella nasqué en el si d’una família de músics, procedents d’Iguala-
da, afincats a Olot al segle XVIII. Va regir el magisteri de l’orgue de la
parroquial entre 1821 i 1853, fins que traspassà. Formà una reconeguda
escola d’organistes i exercí diverses tasques de gestió i administració dins de
la comunitat de preveres.424 Es conserven 60 obres seves al fons musical
SEO.

Pinadella i Guardiola, Josep (1789-1853)

Josep Pinadella i Guardiola, fill de Begudà i vicari d’Olot, va ser pre-
sentat per Francesc de Travi i de Casanova i Concepció de Códol i de Grà-
cia, per al benefici del Corpus de Sant Esteve d’Olot, renunciat per Esteve
Arimany, el 1859.425 El 1882 instà la col·lació del benefici de la Concepció
d’Olot, a presentació de Caterina Batlló i Barrera.426 Es conserven 8 obres
seves al fons musical olotí.

Puig i Danés, Joan (1909-1944)

J. Puig, fill d’Olot, publicà el 1933 diverses obres de música de ball per
a orquestra.427

Regordosa, Josep (...1775-1788...)

J. Regordosa, fill d’Igualada, assumí el magisteri de capella de Sant Este-
ve d’Olot entre 1775 i 1788, en el qual succeí a Josep Carcoler.428 Es con-
serven 7 obre seves al fons musical olotí.

Roca i Royo, Manuel (1850-1918)

Manuel Roca, fill de Balaguer, religiós escolapi, arribà a Olot el 1871, on
impulsà la construcció de l’Escola Pia d’Olot. Amb una sòlida formació
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musical, M. Roca escriví la Missa Pompiliana, que s’estrenà a Olot el 1892,
amb motiu de la beatificació de l’escolapi Pompili Maria Pirrotti. En l’es-
trena hi participà el seu germà Joan Roca, tenor de la catedral de Tarragona
i l’orquestra de Castelló d’Empúries. Va ser rector de l’Escola Pia d’Olot a
partir de 1906.429 Es conserven 2 obres seves a SEO, un d’elles signada amb
el seu germà Joan.

Rubió i Bertran, Ignasi (1861-1924)

I. Rubió, fill d’Olot i sastre de professió, fou un destacat músic afeccio-
nat. Solia tocar l’harmònium en les interpretacions musicals de l’Institut
Olotí de les Arts, les Ciències i les Indústries. Escriví la música de les sar-
sueles “El Nacimiento del Salvador o la Redención del Esclavo” i “La Perla
Olotina, o la Verge del Tura”, la primera de les quals es convertí en Els Pas-
torets que es representaven en el Centre Catòlic d’Olot.430

Rufet i Rosa, Josep (1870-1934)

Josep Rufet, fill de Sant Feliu de Guíxols, fou beneficiat a Besalú i regí
l’organistia de Sant Esteve d’Olot entre 1907 i 1934, en què traspassà.431 En
el fons musical olotí es conserven 3 obres de la seva factura i diverses còpies
que feu d’obres de J. Barba, C. Candi, J. Carreras i J. Mas.

Saborit, Josep (1768-1796)

J. Saborit, natural de Barcelona, regí el magisteri de capella de Sant Este-
ve d’Olot entre 1789 i 1796. Abans havia estat mestre de capella de Santa
Eugènia de Berga.432 En el fons musical olotí es conserven 28 obres seves.

Sala i Illa, Esteve (s. XIX)

E. Sala fou un músic afeccionat olotí, del qual s’han conservat 3 obres a
SEO (Au: 1232-1234), datades a mitjan segle XIX.
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Soler i Ramos, Antoni (1729-1783)

El P. Antoni Soler, fill d’Olot, es formà a l’Escolania de Montserrat amb
B. Esteve i B. Valls. Després de prendre l’hàbit benedictí, fou mestre de
capella del monestir d’El Escorial. A Madrid completà la seva formació amb
D. Sacarlatti i J. de Nebra i publicà el 1762 el tractat Llave de la modulación
y antigüedades de Música.433 En el fons SEO (Au-1261) es conserva una
còpia d’un salm seu per a 4 v i Orq.

VI. Observacions sobre les fonts del repertori musical i la seva
recepció

1. EL REPERTORI COMPOSITIU GENERAT PELS MESTRES DE CAPELLA I ORGA-
NISTES DE SANT ESTEVE D’OLOT, 1739-1936

Dins del repertori que configura les 1359 obres d’autor conservades a
SEO, 676 corresponen a mestres de capella i organistes vinculats als magiste-
ris de Sant Esteve: 281 a Anglada, 80 a Alberich, 64 a Farró, 60 a Parella, 58
a Alzina, 41 a Guillamet, 31 a Carcoler, 28 a Saborit, 26 a Castelló i 7 a Regor-
dosa. Dins del conjunt dels mestres de capella i organistes de Sant Esteve, I.
Parella, J. Anglada i P. Guillamet són els únics fills d’Olot —H. Alberich ho
era de Sant Joan de les Abadesses—, dels quals s’ha conservat obra escrita.
Heus ací els percentatges de la producció musical dels mestres i organistes de
la parroquial de Sant Esteve d’Olot amb obra conservada a SEO:
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Tanmateix, el període central de la producció del fons olotí correspon al
que podríem considerar la seva època daurada: l’etapa compresa entre els
magisteris de J. Carcoler i J. Anglada —amb J. Regordosa, J. Saborit,
V. Alzina i H. Alberich—, i les extenses organisties de J. Castelló i I. Pare-
lla. Aquell ric període que abarcaria, aproximadament, els anys 1739-1850,
es troba ben delimitat entre la puixança econòmica que visqué la ciutat d’O-
lot en el decurs del segle XVIII —la vila es convertí en una de les principals
ciutats del Principat, després de Barcelona, Reus, Lleida i Mataró—,434 i l’i-
nici de la crisi, la qual, malgrat els entrebancs bèl·lics —la Guerra Gran
(1793-1795) i la Guerra del Francès (1808-1814)—, no es va notar de ple fins
les dècades dels anys 1830-1840, a causa del procés de desindustrialització
del seu sector tèxtil.435 La crisi social s’agreujà encara més a partir d’aquells
anys, amb l’arribada de les desamortitzacions, que van mermar de forma
ostensible la vida musical dels centres eclesiàstics, i la inestabilitat social que
propiciaven les primeres carlinades en el context de la Garrotxa.

2.  LES ZONES D’INFLUÈNCIA EN LA CIRCULACIÓ DELS MÚSICS I EL REPER-
TORI

En el decurs dels segles XVIII i XIX, les zones d’influència en la recep-
ció de músics i repertori venien determinades per l’orografia de les vies
d’accès a Olot. Tot i que la capital de la Garrotxa va acollir en diverses oca-
sions la presència d’algunes de les grans capelles del Principat, les seves rela-
cions habituals s’estenien a l’entorn de les viles de la pròpia comarca i dels
centres més significatius de les seves rodalies geogràfiques.

Durant els segles XVII i XVIII Olot rebé la visita de capelles certament
rellevants. L’historiador J. Saderra narrava com el 1668, amb motiu de la
inauguració de la capella de Santa Sabina que havia d’acollir les seves relí-
quies, a banda dels cinc tiples i cantors de l’Escolania de Montserrat i “los
millors de Barcelona”, es van desplaçar fins Olot cantors i músics de les
capelles de Girona, Vic, Besalú i Ripoll.436

Un esdeveniment semblant es repetí cent anys després, el 1763, amb
motiu de la inauguració de les obres d’ampliació del temple parroquial. En
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aquella ocasió vingueren a Olot “musicos de diferentes capillas del Princi-
pado cuyo selecto raras vezes se logra junto, aun en las mayores ciuda-
des”,437 entre elles la de Santa Maria del Mar de Barcelona, dirigida per Pere
Antoni Montlleó. 

Igualment, i en aquell cas per festejar la fi de les hostilitats bèl·liques
amb els francesos, se celebraren el 1796 grans festes amb la vinguda de
“musicos y cantores de Gerona y de Vich”, els quals cantaren els oficis
solemnes a Sant Esteve sota la direcció del seu mestre J. Saborit.

A l’hora de traçar sobre el mapa els trajectes del mestres i organistes que
es desplaçaren a Olot per regir els seus magisteris entre 1739 i 1850, hom
detecta uns itineraris que sovint són recurrents:

2.1. Sant Joan de les Abadesses i Ripoll

Olot mantenia estrets lligams amb els centres musicals de les localitats
més pròximes: Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. Alguns dels seus mestres
de capella i organistes havien estat d’origen olotí i havien rebut la seva pri-
mera formació musical a l’escolania de Sant Esteve. Sovint, des d’aquestes
localitats els mestres i organistes d’Olot eren reclamats per a formar part
dels tribunals dels seus respectius magisteris. 

El 1759 J. Pusalgues, mestre de Sant Joan, participà al costat d’I. Subies,
organista de la catedral de Vic, en el tribunal que atorgà l’organistia d’Olot
a J. Castelló. El 1763 J. Carcoler, mestre d’Olot, i J. Pusalgues concediren
l’organistia de la col·legiata al santjoaní Josep Sala. Probablement, J. Carco-
ler i J. Castelló degueren formar part dels tribunals que el 1770 van resol-
dre les vacants de J. Pusalgues i J. Sala en els magisteris de Sant Joan. El 1807
se celebrà un nou concurs d’oposició al magisteri de Sant Joan de les Aba-
desses, que guanyà H. Alberich, fill de la vila, tot i que la plaça fou final-
ment atorgada a R. Brunells. 

El 1814 Ignasi Parella, fill d’Olot i format primer a Sant Esteve amb H.
Alberich i J. Castelló i després a Barcelona, fou nomenat organista del
monestir de Ripoll, i l’any següent, 1815 guanyà per oposició la plaça d’or-
ganista de la col·legiata de Sant Joan de les Abadesses, càrrec que exercí
entre 1815 i 1820, abans de passar a Sant Esteve d’Olot.

Altres centres de proximitat foren Besalú, l’organistia del seu monestir
sovint era regida per organistes formats a Olot, tal com succeïa amb les dels
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santuaris de la Mare de Déu del Collell i Santa Maria dels Arcs.438 Dins
l’àmbit d’aquesta proximitat cal fer esment de la vila de Camprodon. El
1797, Josep Roger, organista del seu monestir, oposità al magisteri olotí.
Roger era conegut dels comunitaris de Sant Esteve per haver-se presentat en
una altra ocasió.

2.2. Berga

El 1739, Josep Boada, mestre de capella de Berga, era un dels aspirants
a ocupar la vacant d’Olot a ran traspàs de J. Romero. Abans d’ocupar la
plaça d’Olot, J. Saborit va regir el magisteri de Santa Eulàlia de Berga. Quan
aquest traspassà, Esteve Guiu, organista de la parroquial, de Berga es pre-
sentà a les oposicions de 1797, i segons es desprèn de la documentació, Guiu
ja s’havia presentat en alguna altra ocasió al magisteri olotí. D’altra banda,
V. Alzina, mestre de capella d’Olot entre 1797 i 1815, també havia estat
mestre de capella de la parroquial de Berga abans d’obtenir la cabiscolia de
Mataró. De fet, Alzina havia opositat al magisteri de Berga en dues oca-
sions, els anys 1791 i 1794,439 i sabem que el 1795 regia amb tota certesa
aquella plaça.

2.3. Figueres

El 1743 J. Carcoler assabentat de la vacant de la parroquial de Sant Pere
de Figueres s’interessà per aquella plaça, la qual reunia millors condicions
que la d’Olot. El 1772 el mateix Carcoler s’absentà quatre dies d’Olot per
tal de participar en el tribunal de les oposicions al magisteri de Figueres.
D’altra banda, el figuerenc B. Feliu ocupà per poc temps el magisteri olotí
el 1796, després del traspàs de J. Saborit.

2.4. Torroella de Montgrí

El 1735 l’olotí B. Fontfreda guanyà l’organistia de la parroquial de
Torroella, plaça que deixà per la de Sant Esteve d’Olot el 1741. D’altra
banda, Joan Baptista Massip, mestre de capella de Torroella, havia estat un
dels pretendents a la plaça d’Olot el 1739. El 1778 J. Regordosa, en aquells
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moments mestre de Sant Esteve d’Olot, es presentà i guanyà el magisteri de
Torroella, al qual renuncià després de ser confirmat en la plaça d’Olot. Al
segle XIX, l’olotí J. Anglada regia l’organistia de la parroquial de Torroella
de Montgrí abans de guanyar el magisteri de capella de Sant Esteve d’Olot
el 1836.

2.5. Igualada-Tàrrega-Balaguer

Durant l’època en què el targarí J. Castelló regí l’organistia d’Olot
(1759-1820), i molt probablement gràcies als seus contactes amb les prin-
cipals ciutats del seu entorn natal, es desplaçà a Olot l’igualadí J. Regordo-
sa, el qual el 1775 ocupava de forma interina el magisteri de Sant Esteve, en
substitució de J. Carcoler. Quan Regordosa marxà, el 1789, la comunitat
de Sant Esteve va deliberar, pensem que aconsellats pel mateix organista,
d’enviar el campaner a la vila de Balaguer a fi de convidar el seu mestre de
capella i organista a venir a Olot. Igualment, creiem que fou el mateix Cas-
telló qui contactà amb B. Feliu, mestre capella de la parroquial de Santa
Maria d’Alba de Tàrrega, per a que vingués a ocupar la vacant d’Olot el
1796.

La catedral de Vic i la basílica de Santa Maria de Mataró són dos centres
que també cal esmentar. Al concurs al magisteri d’Olot de 1739 s’hi van pre-
sentar els vigatans Joan Serrat, conegut dels comunitaris de Sant Esteve per
haver-hi cantat en alguna ocasió, i Antoni Jordi, en aquells anys mestre dels
escolans del Palau Reial menor de Barcelona. 

Pel que fa a la capella de Santa Maria de Mataró, val a dir que V. Alzina
n’era el cabiscol l’any 1797, just abans d’entrar a Olot, i que H. Alberich en
regia el magisteri el 1815, també poc abans de passar a regir el magisteri
olotí.

3.  RECEPCIÓ DE REPERTORI DE MESTRES DE CAPELLA I ORGANISTES DE LA
RESTA DE CATALUNYA

Del total de les 1359 obres d’autor, 683 obres d’autor corresponen a la
recepció de repertori forani. Barcelona, la capital catalana, ocupa un lloc
primordial a l’hora d’establir les principals vies de la recepció del repertori
musical que arribava a Olot entre els segles XVIII i XIX. Això era així, no
només pel protagonisme barceloní en el tema de la irradiació de la música
escènica italiana que es representava al Teatre de la Santa Creu, sinó també
per l’atracció de les novetats del repertori religiós que oferien les prestigio-
ses capelles barcelonines. Això feia que, sovint, els mestres de capella de
fora la ciutat tractessin d’aconseguir còpies de les obres dels principals com-
positors actius a la capital. En un altre pla, observem a Olot la presència de
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repertori de les seves àrees d’influència immediata, com era el cas de les
catedrals de Girona i Vic. 

La presència del repertori de mestres de capella i organistes foranis que
van treballar a les catedrals i a d’altres centres eclesiàstics de Catalunya, ofe-
reix un còmput aproximat de 308 obres, el qual equival al 22,66 % del
repertori conservat d’obres d’autor. Heus ací el repartiment de la seva pro-
cedència: 

3.1. Procedència del repertori

Barcelona, 115:
– Catedral, 47: J. Picanyol (1),440 F. Queralt (2), F. Mariner (3), C.

Baguer (28), M. Ferrer (3, 2 són còpia d’H. Verdaguer); R. Vilanova
(1), M. Viñas (2), J. Sancho i Marraco (7).

– Santa Maria del Mar, 27: P. A. Montlleó (4), F. Andreví (4), J. Bros (2),
J. Cau (3), P. A. Compta (1), J. Fàbrega (1), J. Barba (9), R. Aleix (3).

– Santa Maria del Pi, 14: J. Vila (1), P. J. Llonell (6), F. Sampere (1), D.
Arquimbau (1), J. Quintana (1), J. Badia (2), J. Masvidal (2).

– Altres esglésies de Barcelona, 19: A. Mestres (8), C. Candi (8, còpies
J. Rufet, P. Guillamet), J. Ribera (2), J. Sariols (1).

– Capelles d’altres localitats, 8: Mataró (2), Terrassa (2), Vilanova i La
Geltrú (2), Sabadell (1), Igualada (1).

Girona, 169:
– Catedral, 125: J. Balius (6), J. Pons (4, 1 cop de Verdaguer), R. Bassas

(1), R. Compta (3), F. Juncà (3), H. Verdaguer (39), M. Policarpi (1), J.
J. Lleys (9), A. Xaudiera (1), J. Casademont (1), B. Papell (1) J. Carre-
ras (46), JM. Padró (2), M. Rué (8).

– Altres centres musicals de la diòcesi de Girona, 44: Ripoll (2), Sant
Joan les Abadesses (5), Figueres (8), Santa Coloma de Farnés (9), Cas-
telló d’Empúries (8, i algunes còpies de J. J. Lleys), Torroella de
Montgrí (3), La Bisbal (5), Blanes (2), Lloret de Mar (1), Arenys de
Mar (1).

Altres catedrals catalanes, 24: 
– Vic (2), Lleida (6), Tarragona (16, tot i que algunes de les obres de

M. Juncà daten de l’època de Vic, abans de la seva entrada a Tarra-
gona).
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Monestir de Montserrat, 5: 
– J. Martí (2), R. Escofet (2), J. Vilaseca (1).

3.2. La música de la catedral de Barcelona, Santa Maria del Mar i Santa
Maria del Pi

Els artífexs de la recepció del repertori forani dels mestres de les cate-
drals de Barcelona i Girona, i de les grans basíliques de Santa Maria del Mar
i el Pi entre els anys 1739 i 1850 foren els mestres de capella H. Alberich i
J. Anglada i els organistes J. Castelló i I. Parella. Així ho avala la identifica-
ció de les respectives còpies que en van fer.

Les primeres dades que posseïm sobre la formació musical d’H. Albe-
rich el situen a la catedral de Barcelona, on hi cantava de tenor el 1807. Si
bé degué rebre els primers ensenyaments a la seva vila natal de Sant Joan de
les Abadesses, és ben probable que completés la seva formació a la catedral
de Barcelona, tal com ho feu uns anys més tard l’organista I. Parella.

El pas d’Alberich per la catedral ajudaria a entendre la presència a Olot
de còpies dels seus organistes en el trànsit dels segles XVIII al XIX —Fran-
cesc Mariner, Carles Baguer i Mateu Ferrer—, i els contactes d’Alberich
amb els músics de Santa Maria del Mar.

Val a dir que la presència d’obres de C. Baguer és força habitual en la
majoria dels fons musicals de Catalunya, gràcies a les nombroses còpies que
hom en feia a principis del segle XIX. En el cas d’Olot, però, hem detectat
la presència d’alguns manuscrits únics, amb molta certesa autògrafs de
Baguer, la presència dels quals vindria justificada per la donació que el propi
autor n’hauria fet a algun dels seus deixebles avantatjats, com ho podien
haver estat el cas tant H. Alberich, com l’organista I. Parella. Aquest darrer,
entre 1805 i 1808 sembla que també completà la seva formació musical amb
Francesc Queralt i Carles Baguer a la catedral de Barcelona. D’altra banda,
cal tenir present que a l’entorn dels anys 1826-1828, J. Anglada es trobava
igualment a Barcelona, perfeccionat-se en la composició amb J. Rosés, mes-
tre de Santa Maria del Pi.

El fons olotí conserva 28 obres de C. Baguer, 3 de F. Mariner i 3 de M.
Ferrer. Pel que fa a la procedència de les obres de Baguer podem establir el
següent:

a) Probables manuscrits autògrafs de C. Baguer:
– SEO: Au-467, “Coderno Por Vorrador / Para una misa â 8 / Vosez

de Carlos / Baguer en 1786 / Regine Celi letare / Maestro / El Rdo

Franco / Queralt, Preo”. Es tracta d’un esborrany on Baguer palesa el
seu domini de les diferents tècniques compositives i que posa en evi-
dència la formació de Baguer amb Francesc Queralt a la catedral de
Barcelona.
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— SEO: Au-460, “Seis Minuettes y Seis Contradanzzas / Con Violines
Obueses y Trompas / Por el año 1808 del Sr / Carlos Baguer”, escrit
poc abans del seu traspàs.

b) Còpies d’H. Alberich:
– SEO: Au-76, del qual H. Alberich n’era el copista i propietari segons

ho confirma el títol diplomàtic i els trets de l’escriptura. Es tracta
d’un “Quaderno de Rondones de / Honorat Alberich Licensiado”,
que conté: [1-10] p 1-13: [H. Alberich], [Rondós]; [2] p 14-17: “Tien-
to á 3 del / Sr Carlos Baguer”, cf. SEO: Au-474; [3]: p 18-21 “Parti-
do de / Mano Drecha / del Sr Car/los Baguer”, cf. SEO: Au-475; [4]:
p 22-27 “Obra del Sr / Carlos Ba/guer”, cf. SEO: Au-472; [5] p 27-
36: “Obra Llena â 3 Del / Rdo Franco Mariner”, cf. SEO: Au-948.

– SEO: Au-470, “Sinfonia con / VIOLINI, OBUE. CORNI. VIOLA
/ e Basso del Signore Carolo / Baguer”,441 del qual “Honorat
Alberich” —el seu nom apareix al marge superior dret del quadern
de Violí 1— n’era el copista i propietari..

– SEO: Au-476, “Vos. 6 to / Baguer / Ayroso”, versos d’orgue copiats
per la mà d’H. Alberich.

c) Còpies i propietat d’H. Verdaguer:
– SEO: Au-453, “Aria con Violines, Oboeses / Cornos, Viola é Basso

/ del Sor Carlos Baguer”.
– SEO: Au-465, “Missa â 4 y â 8 con / toda la Orquesta de Dn / Car-

los Baguer Orga / nista de la Sta Iglesia Cathe / dral de Barcelona en
el añô / 1815 y propia de Dn Honorato / Verdaguer”. 

d) Probable còpia de V. Alzina:
– SEO: Au-454, “RECITADO / y / Aria de Bajo / por quaquier festi-

vidad / Con Violis, Obus, Cornos y Acompto / Del Mtro / D. Car-
los Baguer”.

e) Probable còpia de J. Anglada:
– SEO: Au-454, “Cavatina Recitado ÿ Polaca / de Bajo / al SSo

Sacramto / Con Violines Clarinetes, trompas y Acompo de D. Car-
los Baguer”.

f) Còpia de M. Casanova, 1816:
– SEO: Au-458, “Completas a toda orquesta / De Dn Carlos Baguer”.

g) Còpia de J. Tomàs, 1838:
– SEO: Au-471, “SIM / FONIA / de / Bager / 1838”.
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A través del repertori musical conservat en el fons olotí es fa palès que
H. Alberich encarregà en diverses ocasions còpies de composicions dels
mestres de capella de Santa Maria del Mar. El villancet “Vamos pastorcillos
prontos a Belen” (SEO: Au-91) conté en el marge superior dret de l’Acom-
panyament el nom del destinatari del manuscrit: “Sr Honorat” [Alberich].
Al revers del mateix bifoli hi consten diverses inscripcions que fan al·lusió
a les característiques de la còpia que Alberich sol·licitava.442

Alberich es feu enviar des de Barcelona una còpia de la “Missa á 3 y a
4” de F. Andreví (SEO: Au-162), tal i com es desprès de la inscripció que es
conserva a l’interior de la coberta del darrere del Bajo: “Al Rdo Honorato
Alberich Pbro. Maestro de Capilla de Olot”. El mateix H. Alberich va
copiar de la seva mà diverses obres dels mestres del Mar: el villancet “Oy
con galas festivas” de R. Aleix (SEO: Au-97) —on les particel·les de les veus
han bescanviat textos alternatius en honor de Ferran VII—,443 i el Cor
“Fuera intrigas, disputas y guerra” de F. Andreví (SEO: Au-160).

El mestre Alberich fou també el responsable de la còpia de “DOS
MISAS / â duo ÿ â tres / con Violines ÿ Acompañto / del Sr Mtro Llonell”
(SEO: Au-941-942), mestre del Pi de Barcelona. 

La recepció de les obres de Mateu Ferrer és probable que es fés a través
d’H. Alberich o J. Castelló, i H. Verdaguer. Alberich probablement es tro-
bava a Barcelona el 1804 i ignorem si va tenir alguna cosa a veure amb la
recepció de SEO: An-27. Al revers de l’esborrany d’una Avemaria hi ha
diverses proves cal·ligràfiques on s’hi llegeix “[…] Cuaderno de una obra
del Rdo. / Juan e Nadal Organista de la Parroquial / Iglesia de S. Miguel de
Barna / Año de / 1804 / Mateo Ferrer organista de Valldomsella / y Jun-
queras en el año 1804 […]”. 

Pel que fa a H. Verdaguer, fou l’artífex de les còpies de SEO: Au-789
(“Missa de Requiem de Dn / Matheo Ferrer Organista”) i SEO: Au-791
(“Tedeum con Violins, Flautas / Tromps Clarín y Acompto / A 40 y a 80
voces del / Anyo 1817. Compuesto por Dn Matheo Ferrer Organista”).

Respecte a les 3 obres de F. Mariner, oncle i mestre de C. Baguer a la
catedral, una “Obra llena” es conserva dins del quadern ja esmentat d’Al-
berich (SEO: Au-948), una “Pastorella” dins d’un recull de música per a
orgue (SEO: Au-974), mentre el “Tiento Partido de mano dretxa de Fraco

Mariner” (SEO: Au-950) es troba enmig d’un quadern d’exercicis de con-
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trapunt que sembla correspondre a la mà de l’organista de Sant Esteve,
Josep Castelló. 

En relació a la recepció del repertori organístic barceloní, són de desta-
car el manuscrit miscel·lani SEO: Au-974, el qual conté 6 tocates pastorils,
1 pastorel·la i 1 salmòdia de l’organista del Palau Reial menor de Barcelona,
Antoni Mestres, i el manuscrit SEO: Au-696. Aquest darrer conté, entre
d’altres, una “Piesa de Elias”. Al terme del manuscrit s’hi han conservat
diverses proves cal·ligràfiques, en una de les quals s’hi llegeix: “Mui Sr. Mio
Recivida molt Sr meu / Mateu Ferrer”. L’escriptura de les planes 6 a 9 recor-
da la mà de J. Castelló i qui sap si l’obra d’Elies la rebé de Barcelona, a tra-
vés d’una còpia de M. Ferrer. En favor d’això, val a dir que l’organista J.
Castelló, feu nombrosos viatges a Barcelona els anys 1777 i 1807, en quali-
tat de gestor i administrador de la comunitat Sant Esteve d’Olot.

Barcelona acollí amb molt de fervor la beatificació del seu fill Josep
Oriol i Bogunyà, el 21 de setembre de 1806. Els principals temples de la ciu-
tat ho celebraren amb l’estrena d’oratoris dedicats al taumaturg barceloní.
L’expansió dels seus goigs irradià per tot el país, tal i com ho palesa el reper-
tori que ha perviscut en els nostres fons musicals. Olot conserva uns goigs
que li dedicà el mestre V. Alzina, SEO: Au-109 —“Gozos al Beato Josef /
Oriol / Mº Alzina Pbro”—, juntament amb SEO: An-128, una còpia anò-
nima dels que es cantaven a Arenys de Mar a principis del segle XIX, segon
resa la transformació del final de la seva tornada, “grande Oriol con vues-
tro zelo, socorred Areñs de Mar”.

Per cloure aquestes notes sobre la recepció del repertori procedent de
Barcelona i la seva diòcesi, afegim la probabilitat que H. Alberich traslladés
de Mataró a Olot una còpia del Rèquiem de Tomàs Collell (SEO: Au-660),
el qual havia treballat al servei de la capella mataronina el 1798, uns anys
abans de l’arribada d’Alberich. De fet, el nom d’“Honorat Alberich Pbrº”,
probable propietari d’aquest manuscrit, apareix tatxat al marge superior
dret de l’Acompanyament.

3.3. La música de les seus de Girona, Vic, Lleida, Tarragona i d’altres cen-
tres musicals

El repertori musical dels mestres gironins present a Olot ofereix un
còmput de 169 obres, 125 procedents de mestres i organistes de la catedral
i 44 d’altres centres de la diòcesi. Pel que fa als mestres de la seu, Alberich
copià un Rosari (SEO: Au-663) i una Missa (SEO: Au-662) de R. Compta,
mestre de capella de la catedral entre 1794 i 1815. El mateix Alberich fou
qui degué copiar el Magnificat de J. Balius (SEO: Au-483) i els Rosaris de
J. J. Lleys (SEO: Au-935 i 937).

D’altra banda, dins d’un Rondò anònim (SEO: An-292), s’hi conserva
un petit paper enganxat per unir la part interior del bifoli de Tenor, on s’hi
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llegeix: “Francº Puig / P D / los rosaris son al del / Sr norat Berdaguer /
altre de Borguera / Sr Honorat Alberich”. El Rosari d’H. Verdaguer deu ser
un dels sis s’aquest autor que es conserven en el fons olotí, mentre el de
R. Bruguera correspon al manuscrit SEO: Au-522. Alberich copià també el
Cor “Viva, viva el pan divino” d’H. Verdaguer (SEO: Au-1298).

Els autors de la catedral de Girona més ben representats en el fons olotí
són H. Verdaguer (39) i J. Carreras (46). L’elevat nombre d’obres d’ambdós
autors podria obeir a les relacions personals que degueren mantenir amb els
responsables dels magisteris de Sant Esteve. Verdaguer fou mestre de la
catedral de Girona entre 1816 i 1819 i les obres conservades a SEO vénen
datades entre 1813 i 1820, essent algunes d’elles esborranys del propi Ver-
daguer. Això ens fa pensar en la donació que aquest en degué fer a algun
mestre de capella o organista de la parroquial d’Olot, abans de la seva par-
tida de Girona cap a la catedral de Tortosa. 

Quelcom semblant degué succeir amb el repertori de J. Carreras. De les
46 obres conservades a Olot, 5 corresponen a manuscrits autògrafs de l’au-
tor (SEO: Au-581, 589, 592, 601 i 603), 3 dels quals van ser escrits a Vull-
pellac.

Resulta d’interès constatar la presència de música per a orgue M. Espo-
na i J. Ferrer, organistes de la seu de Lleida. Es tracta dels manuscrits SEO:
Au-708, 786 i 787. El primer, que conté també uns versos d’A. Mitjans i A.
Mestres, era còpia i propietat d’H. Alberich. La presència dels versos de
Mitjans, organista de la catedral de Tarragona entre 1815 i 1825, s’explica-
ria pel seu pas per Mataró entre 1810 i 1815, l’època en què Alberich en
regia la cabiscolia.

El manuscrit SEO: Au-786 conté una col·lecció de 6 sonates per a tecla
de J. Ferrer, mentre SEO: Au-787 correspon a un “Quaderno de Psalmodia
/ para Canticos. Es de Dª/ Manuela Aguas / su maestro Josep Ferrer Orga-
nista de la cathe / dral de Lerida”, el qual conté igualment 3 sonates del
mateix autor. Desconeixem la identitat de Manuel de Aguas —qui sap si era
una religiosa d’algun convent de les terres lleidetanes—, tanmateix, en trac-
tar-se d’una còpia de la segona meitat del segle XVIII, es podria apuntar la
possibilitat que aquests manuscrits haguessin arribat a Olot a través de les
mans de J. Castelló, organista de Sant Esteve entre 1759 i 1820. D’origen
targarí, i atesa la proximitat de Tàrrega amb Lleida, és probable que Caste-
lló s’hagués format amb M. Espona, organista de la catedral de Lleida entre
1752 i 1767, abans de guanyar la plaça d’Olot.

El fons olotí conserva 10 obres del compositor M. Juncà, fill de Sant
Joan de les Abadesses, deixeble d’A. Jordi a Vic. Juncà regí els magisteris de
Torroella de Montgrí (1787-1789) i la catedral de Tarragona (1789-1806).
Les seves obres corresponen a còpies datades a l’entorn de 1778 i és molt
probable que les escrivís entre els anys del seu sojorn a Vic i l’època del
magisteri de Torroella. En algunes de les seves còpies hom hi endevina les
mans d’H. Alberch i J. Anglada, mentre en el villancet SEO: Au-915, el
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copista va substituir en el nom i cognom de l’autor del títol diplomàtic les
vocals a, e, i, o, u, pels números 1, 2, 3, 4, 5: “Villanco â 4 / Con Violines, obs

oblis / y Trompas. / De la caridad es premio / M4 M2lc34r / J5nc1”.

4.  La recepció del repertori internacional

La secció d’obres d’autor del fons musical de Sant Esteve d’Olot conté
142 composicions de procedents de còpies del repertori internacional,
repartides d’aquesta manera: música italiana 92, germànica 28 i francesa 21.
La seva globalitat representa el 9,6 % del repertori d’obres d’autor del fons.

4.1. Repertori italià

La música italiana és la més abundant amb 77 obres de música escènica
i 16 de repertori eclesiàstic. Dins de l’àmbit de la música escènica hi ocupa
un espai destacat el repertori format per compositors italians de finals del
segle XVIII i principis del XIX: G. Farinelli (6), N. Piccinni (2), P. A.
Guglielmi (5), D. Cimarosa (4), A. Rosetti (1), A. Tozzi (2), V. Trento (2),
G. Tritto (1), S. Palma (1), G. Paisiello (1) B. Galuppi (1), N. Jommelii (1),
F. Paër (1) i A. Tarchi (1).

Aquest repertori constitueix un conjunt de 29 obres, de les quals, amb
tota certesa, 9 van ser representades al Teatre de la Santa Creu de Barcelo-
na, entre els anys 1782 i 1801.444 Heu-les ací:

– N. Piccinni, es feren 21 representacions d’òperes seves entre els anys
1761 i 1777.

– D. Cimarosa: L’italiana in Londra, 1782-83, 1795-96 (SEO: Au-654) i
Il matrimonio segreto, 1793-94, 1796-97 (SEO: Au-656).

– P. A. Guglielmi: La pastorella nobile, 1789-90, 1799-1800 (SEO: Au-
852) i Dorval e Virginia, 1795-96, 1796-97, 1797-98 (SEO: Au-848).

– G. Tritto, La prova reciproca, 1790-91 (SEO: Au-1288).
– A. Tozzi: Zemira, 1791 (SEO: Au-1285), va veure 13 representacions

el 1791, 9 el 1792 i 16 durant la temporada 1793-1794. Val a dir que
Tozzi fou nomenat director d’aquell teatre barceloní el 1793.

– S. Palma: La pietra simpatica, 1798-99 (SEO: Au-1030).
– G. Paisiello La molinara, 1790-91, 1792-93, 1795-96 (SEO: Au-1028). 
– V. Fioravanti Il furbo contra il furbo, 1799-1800 i 1800-01 (SEO: Au-

796).
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Hem pogut identificar les mans d’algunes de les còpies d’aquest primer
repertori italià de música escènica: J. Saborit (3), V. Alzina (1), H. Alberich
(3), H. Verdaguer (1) i I. Parella (2). Les causes de la presència a Olot d’a-
quest repertori de gènere escènic caldria cercar-les en les acadèmies, o ses-
sions musicals de caràcter privat, que degueren mantenir alguns salons de
l’aristocràcia olotina de finals del segle XVIII i principis del XIX. Les famí-
lies benestants de la ciutat —els Trincheria, Bolós, Vallgornera, Conill—,445

podien haver acollit a les seves cases senyorials les estrenes a Olot d’aque-
lles àries, cavatines, duets i pàgines diverses del repertori operístic italià de
moda que s’acabava d’estrenar a Barcelona. 

F. Civil, relata la crònica d’una d’aquelles acadèmies a la casa Conill el
1804. Hi era present el marquès de Campmany, el qual es trobava de pas per
la ciutat, i “hi prengueren part els membres de la família, germans Ignasi,
Ramon, Francesc i Maria Conill, cantant tot un enfilall d’Àries dels millors
compositors italians contemporanis del bel canto Cimarosa, Pietro Gugliel-
mi, Luigi Carusso […] no dubtem de l’èxit d’una aital vetllada que com-
portava, a més, una obra del mestre llur Josep Parella Rossell (1771-1857)
que els acompanyava al piano […]”. F. Civil, seguint amb tota probabilitat
una crònica antiga que no cita, fins i tot fa esment de la interpretació que
hom va fer de l’ària “Giobbe inamorato” de J. Parella, una obra que no es
conserva en el fons olotí.446

Pel que fa al repertori escènic italià comprès entre 1810 i 1870, aproxi-
madament, el fons de Sant Esteve d’Olot conserva repertori de G. Pacini
(8), L. Ricci (1), V. Bellini (3), G. Donizetti (9), G. Rossini (13), G. Verdi (7)
i G. Puccini (1), amb còpies sorgides de les mans d’I. Parella (7), J. Anglada
(5), F. Anglada (1), A. Escubiol (1) i B. Conill (1). A la secció d’obres anò-
nimes s’hi conserva un fragment incomplet d’una col·lecció de “Papers de
Duos, 3os y Quarts / Ytalians” (SEO: An-116), l’escriptura de la qual
correspon a la mà de J. Anglada.

La música religiosa italiana és present en el fons amb obres de G. B. Per-
golesi (1), N. Boccavecchia (1) i S. Mercadante (1), al costat de nombroses
còpies modernes de F. Farró d’obres de L. Bordese (4), L. Bottazzo (1),
S. Capocci (1), C. Casciolini (1) i P. Giorza (1). Dins d’aquest gènere és
digne d’esmentar la còpia de l’“Stabat Del / Sor / Pergolesi”, el qual ha per-
viscut mitjançant dos jocs de particel·les: [1] versió per a Ti i T, Vl 1/2, Va i
Ac C (x), del segon terç del segle XVIII; i [2] versió per a Tible 1/2, Vl 1/2,
Violetta i Baxo, en 6 quaderns apaïsats, enquadernats en guardes impreses i
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estampades amb motius florals, de principis del segle XIX. El format d’a-
quest joc i la seva enquadernació, manté una certa proximitat amb la còpia
de l’Stabat Mater de F. J. Haydn que es conserva en el mateix fons, proce-
dent d’una copisteria d’Orleans (França).

Dins la recepció del repertori italià cal fer esment de la “Sinfonia / Aria-
na / Del Sigre Vincenzo Pucitta / Con Violines, Violeta, Oboeses, Cornos
y Acomto” (SEO: Au-1135), copiada durant el primer quart del segle XIX
per H. Alberich.

4.2. Repertori francès

La proximitat geogràfica amb França de ben segur que afavorí l’arriba-
da de música no només de factura francesa —popular i literatura devocio-
nal—, sinó també repertori d’origen centre europeu procedent de copiste-
ries musicals del país veí. En aquest sentit val la pena de destacar les còpies
dels Stabat Mater de G. B. Pergolesi i F. J. Haydn, adés esmentats, les quals
semblen provenir de la copisteria Perdoux de la ciutat d’Orléans. Ambdues
còpies daten, aproximadament, de principis del segle XIX, i es conserven
enquadernades amb cobertes impreses amb ornaments florals. Només en la
còpia de l’Stabat de Haydn hi consta l’origen de la seva procedència: “A
ORLEANS CHEZ PERDOUX Nº 394”.

La identificació de les escriptures de les còpies dels manuscrits permet
observar un augment de la recepció del repertori francès durant el període
1810-1870, el qual correspon als magisteris d’H. Alberich, I. Parella i
J. Anglada. D’aquesta època daten algunes còpies de les obres instrumentals
d’I. Pleyel que dugueren a terme H. Alberich (SEO: Au-1120) i I. Parella
(SEO: Au-1117, 1118 i 1122). 

I. Parella, nebot, fou un dels músics olotins que va mantenir estrets lli-
gams amb la zona del Vallespir. L’arribada de les desamortitzacions i les pri-
meres carlinades, van fer que molts eclesiàstics marxessin d’Olot cercant un
entorn menys hostil. Dels 28 beneficiats residents que hi havia a Sant Este-
ve l’any 1840, 10 van romandre a Olot, mentre 5 marxaren a França i d’al-
tres a Barcelona, Girona, i a les viles de les rodalies. I. Parella fou un dels
cinc que van cercar aixopluc a les terres franceses. Aquest fet ajuda a com-
prendre l’origen d’alguns manuscrits que Parella escriví durant el seu sojorn
a Prats de Molló o a Arles-sur-Tech. Una bona prova d’això es fa palès en
l’“Orquesta per la / Missa de Prats de / Molló; dedicada / â las Santas Mm.
/ Justa ÿ Rufina” (SEO: Au-1078) i la “Missa Aralarensis 6 toni / a tribus
vocibus / vel 4or / cum cantu chori / in honorem Patronis suis fratram et
Martirum / Sanctorum Abdon et Sennen” (SEO: Au-1080).

L’estada de Parella al Vallespir ajuda a explicar la presència de nombro-
ses còpies sorgides de la seva mà de música francesa. Aquest és el cas dels
manuscrits SEO: Au-966, 1065, 1170, 1251 i An-46, 316, alguns d’ells amb
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repertori de música popular, cançons i danses de procedència francesa. El
manuscrit An-232 conté, al revers del motet, el text “je an foutre despagnols
vous passerez touts / á la guilliotinne”, un probable testimoni de les contí-
nues entrades que els destacaments francesos feien a Olot durant els anys
de la Guerra del Francès.

El repertori francès de caràcter devocional també és present en el fons,
en bona part gràcies a còpies del mestre de capella J. Anglada. Els trets de
la seva escriptura apareixen en el manuscrit miscel·lani An-58, el qual conté:
[1] “Le Mois de Marie”, “Salut à toi mon bien aimée”; [2] “Une Couronne
à Marie”, “Pourquoi cette vive allegrèse”; [3] “Un Serment à Marie”, “Jours
mille fois heureux”; [4] “Ymmaculée Conception”; [5] “Regina Angelo-
rum”; [6] “Cants francesos, (dites cantiques) q. podran servir per despues la
Epistola ÿ ultims Evangelis, ÿ algun per Offertoris en los Officis” per a
[Org]: “Reçois nos hommajes”, “Vierge Sainte”, “Ressemlons nous dans ce
Saint lieu”, i “Hereux qui du coeur de Marie”.

La recepció del repertori francès del període anterior a mitjan se-
gle XIX, conté alguns exemples de música instrumental com el “Trio / Di
Franza” per a corda,447 i el manuscrit miscel·lani SEO: Au-449, copiat a par-
tir d’un imprès francès, amb obres per a Piano de J. S. Bach, C. P. E. Bach,
M. Clementi, G. F. Haendel i W. A. Mozart. Aquesta petita antologia pia-
nística havia estat propietat de Pedro Lacalle d’Olite el 1840, la qual cosa
ens fa pensar que podria haver arribat a Olot amb el fons de l’organista T.
Echegoyen.

Entre finals de segle XIX i principis de segle XX, el fons conserva un
variat repertori de música eclesiàstica francesa —B. Darnault, C. Franck,
C. Gounod, A. Guilmant, E. Sergent, A. Lebeau, L. Lefebury-Wely i S. L.
Nicou-Choron—, copiada per F. Farró i P. Guillamet, i un breu recull de
cançons populars (SEO: An-59).

4.3. Repertori germànic

Dins del repertori forani conservat en el fons musical de Sant Esteve hi
ocupa un espai notable la recepció de música germànica i centreeuropea. A
banda de l’Stabat Mater de Haydn, es conserva música escènica de J. A.
Hasse (SEO: Au-892) copiada per F. Baldrich a principis del XIX, i de S.
Mayer (SEO: Au-969). Dins del repertori instrumental cal esmentar una
romança (SEO: Au-899) i dos duets per a Flauta de F. A. Hoffmeister,
aquests darrers còpia d’H. Alberich; un duet amb orquestra de J. Myslive-
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cek (SEO: Au-1008); una Simfonia incompleta de V. Roeser (SEO: Au-
1164); i una ària de G. C. Wagenseil (SEO: Au-1357), còpia d’H. Verdaguer,
la recepció de la qual hauria estat, doncs, a través de la catedral de Girona.

Pel que fa al repertori mozartià, i deixant a part les còpies de principis
del segle XX, mereix una significativa atenció la presència d’una còpia del
Requiem. Es tracta d’una partitura escrita en format guió, amb les anota-
cions de les entrades dels instruments, que es podria datar dins del primer
quart del segle XIX, l’escriptura de la sembla correspondre a la mà de V.
Alzina. En tal cas, ens trobem doncs al davant d’un dels testimonis més
antics de la recepció d’aquesta obra a Catalunya.

5.  El repertori instrumental i la música de ball

Al costat de la música instrumental dels autors italians, francesos i
germànics ja esmentats, el fons olotí conserva una secció considerable
d’obres pròpies del repertori instrumental, algunes de les quals hem
optat per atribuït als mestres olotins tot i que la majoria s’han conservat
anònimes. Aquest repertori nodriria una bona part de les cobles de
músics que posseïa la vila en el pas dels segles XVIII al XIX. L’estudi d’a-
quest repertori compta amb l’excel·lent treball que li van dedicar C.
Monells, X. Pallàs i J. Pujol,448 per la qual cosa en farem solament algu-
nes puntualitzacions.

Assenyalem, en primer terme, les obres que hem atribuït en el present
inventari:

a) J. Castelló: SEO: Au-630, “[Contra]ds / [A]ño 1807”, col·lecció de 6
contradanses. Signatura antiga AMSEO 531; SEO: Au-631, 2 contra-
danses. Signatura antiga AMSEO 534.

b) H. Alberich: SEO: Au-53, col·lecció de 7 Minuets a 3, amb indica-
cions per a les entrades d’Oboés i Corns. Signatura antiga AMSEO
542; SEO: Au-54, col·lecció de 17 Minuets i Contradanses. Signatu-
ra antiga AMSEO 671; SEO: Au-55, col·lecció de 5 Minuets i passe-
pied a 3. Signatura antiga AMSEO 559.

c) I. Parella: SEO: Au-1072, 5 Minuets. Signatura antiga AMSEO 528.
d) Sitjar: SEO: Au-1260, “Balsos y Contradanzas / Sitjar. Olot / 1840”.

Signatura antiga AMSEO 511.
e) H. Verdaguer: SEO: Au-1316, “Contradza” a 7. Signatura antiga

AMSEO 227; SEO: Au-1330.
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Oferim, en segon terme, la relació dels manuscrits anònims del reperto-
ri instrumental, fruit de l’inventari i l’ordenació definitiva del fons: 

– SEO: An-74, Contradansa a 4, principis s. XIX.
– SEO: An-75, 10 Contradanses incompletes, primer terç s. XIX.
– SEO: An-76, 6 Contradanses incompletes, principis del s. XIX.
– SEO: An-77, 13 Contradanses a 3, principis s. XIX. Antiga signatura

AMSEO 536.
– SEO: An-78, “Contrads de 1802”, 8 contradanses, rigodon i vals.

Antiga signatura AMSEO 537.
– SEO: An-79, 3 Contradanses i 2 Valsos per a piano, primer terç

s. XIX.
– SEO: An-80, 2 Contradanses i 4 Valsos, segon terç s. XIX.
– SEO: An-81, Contrapassos i sardanes, segon quart s. XIX: [1] “Con-

tra pas / Llarch”, [2] “Contre Pas Serdà” a l’interior hi indica
“sal de la Cabreta”, [3] “Sige al Contrepas Percigola”, [4] “Con-
tras / Curt”, [5] “Entradas de tots los Quatre Contrepassos” i
[6] “Entrada de las Serdanes”.

– SEO: An-184, Minuet i contradansa, primer quart s. XIX. 
– SEO: An-185, 8 Minuets incomplets, primer quart s. XIX. Signatura

antiga AMSEO 553. 
– SEO: An-186, 7 Minuets incomplets, finals s. XVIII-principis s. XIX.
– SEO: An-187, 2 Minuets incomplets, primer quart s. XIX. Signatura

antiga AMSEO 547.
– SEO: An-188, 5 Minuets i 1 Contradansa per a guitarra, principis s.

XIX. 
– SEO: An-189, 4 Minuets, 2 Passepied, 4 Contradanses, entre les quals

s’hi conserva la “Contradansa la Priora”, qui sap si en relació al
monestir de S. Joan de les Abadesses, “Contradansa la celebra-
da Ynglesa”, “Contradansa La bermeja”, “La alabera”, “Marcha
fusilera”, “Gaita gallega”, la qual ofereix una versió de la cançó
popular catalana “El noi de la mare”, propera al villancet “Pues
Jesus naix en Betlem” que es conserva a CMar: An-42.449

– SEO: An-190, 15 Minuets i Contradanses incompletes, primer terç s.
XIX, l’escriptura podria correspondre a H. Verdaguer.

– SEO: An-191, Minuets incomplets, primer quart s. XIX. Conté [1] 5
“Minouetes”; [2] “Pasapie”; [3] 10 “Contradanzas”.

– SEO: An-192, “Minuetes del Año 99 del Teatro de Barna”, 6 Minuets
i 6 Contradanses de 1799, incomplets. Signatura antiga AMSEO
535. 
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449. Bonastre, Francesc – Gregori, Josep Maria. Tres Nadales Catalanes segles XVII
i XVIII. Canet de Mar: Canetum, 1981, 15-18.
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– SEO: An-193, 4 Minuets i contradanses, primer quart s. XIX. Al
revers del Violí 1 s’hi conserva un “Recitat” [Ti 1], “De Mallor-
ca jo porto a vendre formatge tendra […] A Barcelona […] Cre-
heume veniu aviat”, A: “bon jorn, bon jorn”, seguit de “Con-
tradansas” amb un text que les enllaça [1] “Espigol y romaní, ni
mata donas comprau...”, [2] “2ª / Consa”, “acabaume lo juli-
bert...”, [3] “3ª”, “que non voleu, que non voleu...”, [4] “4ª”,
“grapinyada que esta gelad...a” i [5] “5ª”, “grapinyada a fe esta
freda...”

– SEO: An-194, “Tocatas â Duo de Violines”, conté [1] [Tocata],
[2] “Mi[nu]etto”, [3] “Ca[n]cion”, [4] “Mintº”, [5] “Entrada /
Jerusalem”, [6] “Minuetto”, i [7] “Mietº”; SEO: An-290, 5
Rigodons incomplets, primer quart s. XIX. 

La tradició de la música instrumental a Olot es fa palesa ja en la docu-
mentació del segle XVII. En aquells anys reculats comencen a aparèixer
diverses cobles que trobarien, a la vegada, el seu origen en les nissagues
musicals de la vila. La transmissió d’aquesta tradició solia fer-se per via
familiar i la presència d’aquest repertori propi de l’àmbit civil en el si del
fons olotí podria explicar-se per la complicitat funcional dels músics de
cobla, els quals treballaven tant per la parroquial, com pel Consell de la
Vila. D’altra banda, no deixa de ser significatiu el repertori instrumental de
cobla escrit pels propis mestres de la capella de la parroquial.

Olot comptà amb diverses cobles en el decurs del segle XVIII. El 1745
nou músics olotins es van associar per tal de constituir la confraria de Sant
Albert, carmelità. Eren Josep Parella pare i fill, Ignasi i Francesc Roca,
Rafael Camps, Josep Rovira, Guillem Casademont, Ignasi Parella, oncle, i
Pere Pi.450 Just abans de les primeres desamortitzacions, durant els magiste-
ris d’H. Alberich i I. Parella, la capella de musical de Sant Esteve contracta-
va les cobles de músics de la vila per a la interpretació dels villancets que es
cantaven durant la setmana de Corpus. En un rebut del 1829 es feu palesa
la participació de “[…] 4 Musichs de la Copla de Jph Parella […] tres
Musichs Salas, Pare y dos fills […], dos Musichs Patllaris, Pare y fill [] A
Farnch Costa y Francº Ortís […]”,451 en les celebracions musicals d’aquell
any. Entre els anys 1817 i 1850 es conserven diversos rebuts dels músics que
comandaven les cobles actives a Olot: Josep Parella (1817); Ramon Sala
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450. Solà-Morales, Josep Maria, “La Cofradía de San Alberto de los músicos de
Olot”, 6. Vegeu també Miquel Puig, “La capella de Sant Esteve i els músics locals”, El car-
tipàs del plafó, 6 (2003).

451. Citat per Francesc Civil i Castellví a “Mestres de la Capella de Cant i organis-
tes de la Parròquia de Santa Esteve de la vila d’Olot, segles XVII i XVIII”, 110.
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(1817, 1827 1839, 1840); Francesc Anglada i Josep sala (1841); Ignasi Roca i
Ramon Sala (1841); Patllari Aulí (1850).452

Olot comptava també a mitjan segle XVIII amb la presència de tres
fabricants de cordes de viola, els quals signaven cada any un contracte amb
l’Ajuntament per tal d’adquirir els budells dels anyells, cabrits, moltons i
xais que s’escorxaven a les carnisseries públiques de la vila. El contracte
especificava que en cap cas podien “extràurer de la vila los dits bodells per
remetrerlos en altres parts, sinó que en la present vila se degan fabricar las
cordas de viola”,453 tot i que les cordes sí que les podien comercialitzar on
volguessin.

El caràcter professional dels músics que integraven les cobles del se-
gle XVIII, es va anar transformant en amateur a mesura que avançava el
segle XIX, probablement a causa de les dificultats econòmiques que acom-
panyaren la vida de la societat olotina d’aquella època. Quan el 1845 Fran-
cesc Xavier Estorch i Siqués fundà la Sociedad Filarmónica Olotense, llevat
de l’organista de la parroquial M. Calvila, la resta dels seus membres eren
“diez y ocho socios aficionados á la música, quienes á los dos meses de estu-
dio, sin embargo de no haber tocado instrumento la mayor parte de ellos,
dieron el primer concierto instrumental con aplauso de la numerosa concu-
rrencia de lo mas selecto de la villa […]”.454
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452. ACGAX. APSEO: Capses de la Capella de Música, 1. 
453. Citat per Miquel Puig a “Que soni la música”, 31.
454. Paluzie Cantalozella, Esteban. Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, su

historia civil, religiosa y local. Barcelona: J. Jerús, 1860, 174; i Murlà i Giralt, Josep. Entre
liberals i absolutistes. Olot: Ajuntament d’Olot, 2008, 62-63.
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EL FONS MUSICAL 
TEODORO ECHEGOYEN, TECH

Aquest fons musical correspon a l’arxiu personal del compositor navar-
rès Teodoro Echegoyen Visiers (1875-1905), nascut a Peralta, el qual tras-
passà a Tarragona essent organista de la catedral.

A traves dels títols diplomàtics de les obres conservades en el fons es pot
traçar el periple vital d’aquest compositor. Echegoyen degué rebre la seva
formació musical a Pamplona mentre estudiava al Seminari Conciliar. Així
ho palesa la presència d’obres datades entre 1891 i 1896, on hi fa esment que
era ”colegial del Seminario Concilar de Pamplona”.1

El 13 d’octubre de 1897 fou nomenat mestre de capella de la catedral de
Calahorra2, i en el fons olotí s’hi conserven diverses obres datades entre
1897 i 1902 en el títol diplomàtic de les quals hi fa esment d’aquesta titula-
ritat.3 Tanmateix, entre era mestre de Calahorra oposità sense èxit al magis-
teri de la catedral de Pamplona, entre els dies 17 i 19 de juny de 1901.4 De
Calahorra passà a Tarragona, on fou nomenat organista de la catedral el 4
de març de 1903,5 després de superar amb escreix els altres opositors per les
seves qualitats tècniques i estilístiques, segons el veredicte del jurat, format
per R. Bonet, antic organista de la catedral, A. Nicolau i L. Millet. Va ser
mestre de cant gregorià de la Universitat Pontifícia de Tarragona i publicà
un Breve método de canto gregoriano (Tarragona, 1905).6 En el fons olotí
s’han conservat 5 obres escrites durant la seva etapa tarragonina, 4 de les
quals vénen datades del 1903.7 Echegoyen regí el magisteri de la catedral de

1. TEch: Au-54, 85, 110, 115, 117, 164 i 170.
2. Cf. DMEHA, 4.
3. TEch: Au-14, 26, 34, 36, 50, 60, 70, 73, 89, 96, 119, 120 i 130.
4. TEch: Au-145.
5. Baixauli Morales, Eduardo. Tarragona musical (Un siglo de vida artística) 1850-

1950. Tarragona: Imp. Torres & Virgili, 1969, 144.
6. Pena, Joaquim – Anglès, Higini. Diccionario Labor de la Música. Barcelona: Labor,

1954, I, 792.
7. TEch: Au-121, 122, 157, 160 i 161.
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Tarragona fins al seu prematur traspàs, esdevingut el 10 de novembre de
1905.8

La presència del fons musical d’aquest compositor a Sant Esteve d’Olot
és, a hores d’ara, un enigma. Tot i que no en servem cap testimoni docu-
mental, ens sembla versemblant pensar que el seu fons compositiu es podria
haver incorporat al de Sant Esteve amb la donació que P. Guillamet feu del
seu arxiu musical.

Segons el testimoni de mossèn Joan Pagès, “Mn. Pere Guillamet, canon-
ge de Tarragona, féu donació a l’església de Sant Esteve de tot el seu arxiu
musical”.9 El darrer destí de Guillamet abans de retornar a Olot fou preci-
sament la catedral de Tarragona, allà hi ocupà un canongia a partir del 17
d’agost de 1918.10 Tot i la distància temporal entre el traspàs d’Echegoyen i
l’entrada de Guillamet, ens decantem per pensar que, qui sap si a causa de
l’amistat entre ambdós personatges, aquest darrer podia haver incorporat al
seu arxiu personal les composicions de l’organista de la catedral.

En els orígens de la nostra intervenció en el fons olotí, les obres que ara
configuren el fons TEch es trobaven mesclades amb les pròpies del fons de
l’església parroquial de Sant Esteve. La discriminació de les obres que con-
figuraven aquest subfons i el seu tractament i descripció de forma autòno-
ma, ens ha semblat que era la millor manera de preservar-lo i oferir-lo a
intèrprets i investigadors. De ben segur que l’obra d’aquest compositor i
organista navarrès desvetllarà l’interés de noves recerques a l’entorn del
repertori organístic hispànic de finals del segle XIX. A hores d’ara, algunes
mostres de l’obra compositiva d’Echegoyen es conserven en els fons musi-
cals Eresbil i a la catedral de Calahorra.

El conjunt del fons de Teodoro Echegoyen conté 218 obres d’autor, 3
anònims i 7 impresos, i constitueix el fons més important d’aquest compo-
sitor, no només pel volum del repertori conservat, sinó sobretot per la qua-
litat del seu contingut, amb una elevada mitjana d’obres autògrafes, la qual
cosa ens mena a pensar que es tracta del seu fons personal.

Josep Maria Gregori i Cifré –  Carme Monells i Laqué
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8. Cf. Ramon, Salvador. Los Organos de la Catedral de Tarragona. Tarragona: Obra
Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Tarragona, 1974.

9. Pagès i Pons, Joan. L’església de Sant Esteve d’Olot..., 291.
10. Ramon i Vinyes, Salvador. “Canonges de la catedral de Tarragona”, Butlletí

Arqueològic, 21-22 (1999-2000), 241-595.
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