
Cantar a la fàbrica, 
cantar al coro
Els cors obrers a la conca del Ter mitjà

Jaume Ayats Abeyà

Jaume Ayats Abeyà (Vic, 1960) és músic i professor 
d’etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Ha investigat les músiques orals en entorns molt diversos, des 
les balades i les polifonies antigues, passant pels cants dels Pumé 

de la sabana de Veneçuela, fins a les manifestacions de carrer 
contemporànies. Ha dirigit diversos projectes de recerca i ha 

publicat llibres com Córrer la sardana: balls, joves i conflictes.

La creació de les societats corals a la conca del Ter mitjà no 
es va fer des del no-res. Abans dels coros —i a l’entorn dels 
coros— ja hi havia una societat que cantava, i que cantava «a 
veus»: les dones a les fàbriques; els homes a les tavernes, a les 
caramelles i a les confraries religioses.

Les societats corals, els orfeons i els cors religiosos varen 
constituir el teixit associatiu —de les ideologies i de l’oci— des 
del principi de la industrialització, cap al 1860, fins a les crisis 
tèxtils de les dècades de 1960 i 1970.

Cantar a la fàbrica, cantar al coro ens acosta a les 
preocupacions, a les lluites i als desitjos que, gràcies al fet de 
cantar junts, els obrers compartien i confrontaven. Tavernes i 
republicanisme, cors satírics i creences religioses, catalanistes 
i anarquistes, el «progrés» i la «tradició», les dones i els homes, 
es barregen en les pàgines del llibre i dibuixen una societat 
molt activa, potent i amb gran capacitat de transformació. 
Cantar va ser decisiu en l’entrada a la modernitat i en l’orgull 
de formar part de la «societat dels treballadors».

El llibre conté un DVD.
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Representa una alegria per a mi presentar el segon 
volum de «La turbina», la col·lecció de monografies del 
Museu Industrial del Ter. Ara fa un any presentàvem 
el primer volum, Nouvinguts a la ciutat. La construc-
ció urbana de Manlleu, 1900-2005, i aquesta nova 
publicació mostra la voluntat de consolidació d’una col-
lecció que vol ser de referència a Manlleu, a la comarca 
i a tot el país. La tasca de museus com el nostre ha de 
ser la difusió del nostre patrimoni. Però per a això és 
necessari un treball de base de generació de coneixe-
ments: la recerca, que ja ocupa un lloc central en l’acti-
vitat del Museu Industrial del Ter. Aquest llibre que ara 
presentem és el resultat d’un treball de recerca que 
es va impulsar des del Museu amb la coordinació d’un 
especialista osonenc de primer nivell en el món de la 
musicologia catalana: Jaume Ayats. Ens sentim, doncs, 
especialment orgullosos d’haver aconseguit conjuntar 
recerca i difusió, i esperem que els resultats d’aquest 
treball trobin aviat altres sortides, ja que creiem que 
no és bo que quedin amagats als prestatges i calaixos 
dels nostres centres de documentació.

La conca del Ter va ser un dels nuclis més signifi-
catius de la industrialització catalana. Crec que aquest 
procés d’industrialització va ser un fenomen singular 
que ara, que tant parlem d’innovació, d’emprenedoria, 

de treball i d’esforç com a valors que cal reimpulsar en 
la nostra societat, hem de tornar a reivindicar i pres-
tigiar com un dels eixos de la construcció simbòlica 
de la nostra identitat. Perquè no podem oblidar que, a 
Catalunya, això es va fer sense els recursos naturals 
adequats, gràcies sobretot a l’empenta de la seva gent. 
Si som capaços d’incorporar aquesta història al nostre 
discurs del patrimoni, haurem ajudat a posar les bases 
per continuar construint un país amb capacitat d’inno-
vació i amb voluntat de trobar un lloc capdavanter en 
aquest nou món globalitzat.

A Manlleu ens hi hem posat amb ganes des del 
Museu Industrial del Ter. L’innegable dinamisme eco-
nòmic i social de les nostres poblacions, especialment 
a final del segle XIX i principi del XX, té un reflex en la 
vida cultural i en les formes de socialització dels ciu-
tadans. El treball que ara us presentem és una mostra 
més d’aquest dinamisme cultural, i ens anima en la 
voluntat de continuar insistint per construir entre tots 
un futur millor, perquè també per a això ha de servir el 
nostre patrimoni cultural. Que soni la música!

Pere PRAT I BOIX

Alcalde de Manlleu
Octubre de 2008
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Durant segles, els homes i les dones han cantat. 
Cantat a seques, s’entén. No dic pas cantar bé o amb 
voluntat artística. Parlo de cantar pel goig de cantar, 
per acompanyar la feina o sentir-nos membres d’un 
grup. Cantar treballant, cantar caminant… ens ha mar-
cat el ritme del temps i fins ha espantat la por. I, doncs, 
ja és gros que avui, que la música és omnipresent a les 
nostres vides, haguem deixat de cantar! Se sent músi-
ca al súper i a la consulta del dentista. Al tren o a les 
benzineres. I cadascú té, per pocs euros, la possibilitat 
d’arrossegar concentrada en un emapetrès la música, 
tota la música «de la seva vida»… Però hem perdut el 
gust de cantar!

I, tanmateix, no sempre ha estat així. La cançó ha 
permès difondre idees i generar tota mena de com-
plicitats. Encara més, cantar ha estat símptoma de 
modernitat, de canvi. D’aquell cantar a la fàbrica i al 
camp, fins a cantar, organitzadament, al coro. Heus 
aquí que la música va acompanyar la industrialització 
arreu del país, i ho va fer al costat de totes les tensi-
ons fins a fondre la dimensió cultural de l’obrerisme, 
les ànsies de coneixement i també d’organitzar-se… 
Per tot plegat, esdevé del tot recomanable la lectura 
d’aquest llibre que documenta aquest món canviant 

a partir dels coros i els centros, dels orfeons o, ben 
recentment, les corals. 

Un món que canvia, sí, i que ha tornat a canviar. Tant, 
i tan de pressa! Sovint repeteixo que ens cal una nova 
cultura popular catalana si no volem veure el país esfi-
lagarsar-se. I estic segur que això també passa per tor-
nar a cantar. Ens calen cançons i ens en calen de noves 
talment com ens falten noves fórmules associatives per 
rellevar les que hem conegut. Perquè cantant, i cantant 
plegats,  també ens fem forts. Com a  cor, com a poble. 

Les darreres quatre ratlles voldria que servissin 
per felicitar els tres anys de recerca pacient que han 
fet possible l’estudi de la mà de Jaume Ayats. I felicitar, 
encara, aquesta nova publicació impulsada pel Museu 
Industrial del Ter: des del Departament de Cultura i 
Mitjans de Comunicació compartim el seu rigor en la 
recerca patrimonial i la voluntat de transformació que 
hi batega al darrere. A tots plegats, moltes gràcies!

Ramon FONTDEVILA I SUBIRANA

Director del Centre de Promoció de la Cultura Popular i 
Tradicional Catalana

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Generalitat de Catalunya
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El Ter és un riu de fàbriques. Què acompanyava, 
però, les fàbriques? Infinitat de coses. Un nou paisat-
ge, l’emigració del camp als nous pobles industrials 
o a les colònies que poblaven les vores del riu, evi-
dentment una nova forma de producció i de treball 
que transformava les estructures originals de l’Antic 
Règim. Una nova estructura social en la qual destaca 
una nova classe obrera, noves formes de relació i nous 
conflictes. Més misèria? No ho sabem del cert, però 
l’atracció que sobre la gent del camp tenien viles com 
Manlleu, Torelló o les colònies del Ter ens indiquen 
que la vida rural no devia ser el món idíl·lic que ens ha 
llegat més d’un segle de romanticisme. És cert que a la 
fàbrica les jornades eren dures i llargues, l’alimentació, 
rudimentària i monòtona, i el treball infantil, habitual. 
Però com devia ser la vida en aquelles petites maso-
veries dels nostres entorns rurals, ara idealitzats? 
Segurament igual de dura i el que és pitjor: sense horit-
zons de millora. D’altra manera no podríem explicar el 
procés d’emigració que fa créixer pobles com Manlleu, 
Torelló o Roda de Ter durant tot el segle XIX i que s’ha 
mantingut fins a l’actualitat. 

Així i tot, la nostra cultura ha construït una visió 
amable i positiva de l’entorn rural i una visió feréstega, 
grisa, de les ciutats industrials. Gent apilotada en con-
dicions antihigièniques, explotació laboral, etc. Parlem 
de les ciutats industrials del nostre món com de llocs 
grisos en els quals la vida es redueix al ritme intransi-
gent del treball, al fum de les xemeneies i a l’habitatge 
precari. Aquesta és la percepció que s’ha construït 
sobre l’imaginari de la industrialització, sobretot en 

moments de decadència (de desindustrialització o de 
reconversió industrial) del model industrial, i en ciutats 
com Glasgow, Manchester, Liverpool, Bilbao, etc. 

A la conca del Ter, aquest imaginari, a una escala 
diferent és clar, ha afectat també durant molts anys 
la imatge de Manlleu. Una vila eminentment industrial 
de la Catalunya interior enclavada en la comarca rural, 
pairal per excel·lència de Catalunya. Una imatge que 
de vegades ha encalçat fins i tot els mateixos vilatans 
sota una denominació ja famosa: Vilatrista. Sembla 
una denominació adequada per a una vila sotmesa a 
la tirania dels nous ritmes del treball industrial, però 
permeteu-me fer una reflexió sobre l’origen d’aquesta 
denominació. L’any 1907 l’artista modernista d’origen 
man lleuenc Santiago Rusiñol publicà l’obra de teatre 
Els savis de Vilatrista. Desconeixem a partir de quin 
moment precís s’identificà en l’àmbit local la Vilatrista 
fictícia de Rusiñol amb Manlleu, vila on van néixer el 
seu avi i el seu pare i on Rusiñol havia passat llargues 
temporades d’aprenentatge en la fàbrica de filats 
familiar. I si aquesta identificació tenia a Manlleu algu-
na justificació que la fes més sòlida. El que és evident 
és que aquesta identificació no ha superat mai l’en-
torn manlleuenc i que és desconeguda dels principals 
especialistes sobre Rusiñol. Ho hem ratificat al llarg 
de la commemoració del 75è aniversari de la mort de 
l’artista que, entre el 13 de juny de 2006 i el 13 de juny 
de 2007, ha posat en valor la relació de Rusiñol amb 
Manlleu. A falta, doncs, d’altres informacions més fia-
bles, sembla que la Vilatrista manlleuenca de Rusiñol 
seria el que en aquests moments denominaríem una 

  / Pròleg
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«llegenda urbana» que, a força de repetir-se, sembla 
verídica.

És cert que perquè una llegenda urbana triomfi ha 
de comptar amb certs graus de versemblança. Així, ens 
podríem imaginar Santiago Rusiñol poc entusiasmat 
per les seves estades a Manlleu (tot i la gran quantitat 
d’anècdotes divertidíssimes que han restat en l’ima-
ginari popular manlleuenc). No hi venia de gust, sinó 
acceptant la voluntat de l’avi i a l’espera de dedicar-se 
a la seva vocació artística. Tot i que hi pintà més del 
que habitualment s’ha pensat, Rusiñol arribà a Manlleu 
per motius més pragmàtics del que ell hauria desitjat. 
Manlleu ja era en aquell moment, a final del segle XIX, 
una vila plenament industrial i obrera i amb uns atrac-
tius poc suggeridors per a un jove artista romàntic. 
Però no tenim cap prova positiva que Rusiñol cregués 
que Manlleu era una vila trista. En tot cas, difícilment 
un observador imparcial pot considerar el Sitges de 
final del segle XIX, on Rusiñol instal·là el seu quarter 
general al Cau Ferrat, un lloc més animat que Manlleu. 
La blanca vila del Garraf, però, responia millor als ide-
als romàntics del pintor modernista. Per tant, si accep-
tem aquesta darrera argumentació, podríem atorgar 
certa versemblança a l’equiparació entre Vilatrista i 
Manlleu. En aquest cas, i sempre en la suposició poc 
fiable que Rusiñol relacionés Vilatrista amb Manlleu, 
crec que ens correspon a nosaltres dir que es tractaria 
d’una opinió subjectiva carregada de romanticisme 
finisecular i, sense negar el dret a la subjectivitat, d’una 
descripció injusta.

I aquí és on volíem anar a parar: Manlleu en concret 
i la conca del Ter en general, per no parlar de la resta 
de la Catalunya industrial, eren a final del segle XIX i 
a principi del XX una societat en ebullició en tots els 
sentits: econòmic, social i cultural. Joaquim Albareda 
ens recordava que Manlleu era a principi del segle XX 

la població del bisbat de Vic amb un nombre més ele-
vat d’associacions, fet que evidencia el dinamisme de 
la seva societat civil. Encara al segle XIX Miquel dels 
Sants Salarich lloava el dinamisme manlleuenc i el rei-
vindicava per a Vic, que vivia un procés de decadència 
econòmica amb el trasllat cap al Ter de bona part de la 
seva indústria.

Des del Museu Industrial del Ter creiem que té una 
importància central estudiar, posar en valor i reivindi-
car aquesta història com a part important del patrimo-
ni cultural del nostre territori. L’estudi d’aquesta nova 
disciplina de les ciències socials que hem anomenat 
arqueologia industrial no pot limitar-se a l’anàlisi de 
les restes materials (maquinària, fàbriques, obres d’en-
ginyeria) i dels processos tècnics del procés d’industri-
alització. La industrialització ha estat també un procés 
que ha condicionat la vida de les nostres societats. 
És, per tant, responsabilitat de centres com el nostre 
vetllar per la conservació tant del patrimoni material 
com immaterial d’aquest procés. El treball que ara 
teniu a les mans té aquesta finalitat. I té també la vir-
tut, des del nostre punt de vista, de donar-nos proves 
per reivindicar la capacitat d’organització, la capacitat 
d’innovació, la creativitat, la vitalitat i el dinamisme de 
les poblacions del Ter, lluny de tòpics que relacionen 
indústria i grisor. 

En l’origen d’aquest llibre hi ha aquesta idea. Jaume 
Ayats, responsable últim del llibre, va llançar al Museu 
Industrial del Ter un repte que encaixava totalment 
amb els objectius de la institució en la seva dimensió 
de centre d’investigació de la història cultural de la 
industrialització. En Jaume Ayats es donen diverses 
característiques, que en la meva opinió, el predeter-
minaven per acabar fent aquest treball: és un dels 
etnomusicòlegs més reputats del país, dotat d’una 
curiositat i una passió infinita per l’estudi de les for-



15  / Pròleg

mes musicals vinculades a la cultura popular; va crear 
el Grup de Recerca Folklòrica d’Osona amb els ger mans 
Ignasi i Xevi Roviró i amb ells ha recorregut durant 25 
anys tota la comarca, a la recerca de converses i can-
çons que els ajudaven a comprendre millor la gent i les 
seves realitats culturals; a més, va néixer a la vora del 
Ter, a ca l’Escolà, la darrera fàbrica tèxtil a ponent del 
terme de Manlleu, més vinculada, per proximitat, amb 
el nucli de la Gleva, a Les Masies de Voltregà. Va néixer, 
per tant, en una família del tèxtil, de treballadors de 
fàbrica, com tantes hi havia a la comarca, immersa en 
l’ambient que en part descriu aquest llibre. 

Va ser, doncs, Jaume Ayats qui em va fer notar 
l’interès d’un estudi sobre els cors obrers de l’òrbita 
de  Clavé a la conca del Ter com a mostra del dinamis-
me cultural de les noves societats industrials, i com 
a exemple d’una estètica musical diferent, però no 
pitjor, de les estètiques musicals que han predominat 
posteriorment en el món coral. Voldria destacar aquest 
diferent però no pitjor en el qual Ayats posava l’accent 
amb entusiasme i que ens ha atrapat des del primer 
moment. Aquest posicionament parteix de la visió de 
la música com a fet cultural (en el sentit antropològic 
de la paraula), explicable en el seu context temporal 
i geogràfic, i en les situacions específiques en què 
es produeix el fet sonor. No hi ha, en aquest sentit, 
músiques millors o pitjors. Hi ha estètiques i actituds 
musicals diferents que ens ajuden a entendre millor la 
nostra realitat cultural, la qual, com descobrim sovint, 
no respon sempre als tòpics que hem construït. Ens 
interessava, doncs, veure quin paper tenia la música 
en aquest nou món de fàbriques, i descriure la riquesa 
cultural que s’hi intuïa al darrere.

El projecte es va consolidar gràcies a un ajut ACOM 
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
de la Generalitat de Catalunya concedit a la recerca 

titulada «Els cors obrers al Ter mitjà», que ens va per-
metre constituir el primer grup de recerca coordinat 
per Jaume Ayats des de l’any 2005. Posteriorment ha 
estat inevitable una ampliació de l’abast de la recerca. 
Descobríem, a mesura que hi avançàvem, que no podí-
em parlar dels cors sense referir-nos a les situacions 
musicals quotidianes no institucionalitzades. Així, hem 
descobert la importància dels grups «de taverna», del 
fet de cantar a la fàbrica o en trajecte cap a la fàbrica 
(que ens ha permès ampliar el treball a l’àmbit femení) o 
del cant vinculat a l’àmbit religiós, com les caramelles. 
Una de les aportacions més interessants que fa Jaume 
Ayats en aquest llibre és relacionar aquests models 
musicals previs amb la institucionalització posterior 
de la música en els cors. Aquest relat es reflecteix en 
la primera part del llibre. 

Per qüestions de logística, vàrem decidir delimitar 
la recerca geogràficament al «Ter osonenc», deixant 
de banda, amb mal al cor, l’anàlisi del Ripollès, tot i que 
estàvem segurs dels paral·lelismes amb el territori 
osonenc. Així i tot, a nuclis com Ripoll, Sant Joan de les 
Abadesses, Campdevànol o Ribes de Freser hem trobat 
referències importants a moviments corals. Però fora 
de l’estricte «Ter industrial», on més s’ha desplaçat la 
recerca ha estat cap a Vic, de vegades per constatar 
paral·lelismes entre els moviments corals de la capital 
de la comarca i els d’altres poblacions, especialment el 
cas de Manlleu. I en altres moments per constatar dife-
rències del model que són conseqüència de la diferent 
evolució de l’estructura social de les dues ciutats i dels 
diferents jocs d’hegemonia del poder local. En termes 
generals, i matisos a banda, el pes de l’Església a Vic i 
de l’obrerisme a Manlleu defineixen els dos models. La 
resta de nuclis de la conca sobre els quals tracta el tre-
ball (Roda de Ter, Torelló, Sant Hipòlit, etc.) alternen 
els models segons el moment. Aquest aspecte es recull 
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en la segona part del llibre, que ressegueix la història 
dels cors a la conca del Ter entre 1860, quan apareixen 
els primers a Manlleu i Vic, i els anys seixanta del segle 
XX, distribuïda en quatre etapes diferents.

Cantar a la fàbrica, cantar al coro és un llibre de 
tesi, que aspira a analitzar les dades per passar «de 
l’anècdota a la categoria». Malgrat tot, pot sorprendre 
al lector per la gran abundància d’informacions que 
desplega. Han estat tres anys de treball intens, durant 
els quals s’han buidat una gran quantitat de dades 
d’arxius i hemeroteques d’abast local i d’abast nacio-
nal, la bibliografia especialitzada sobre el tema, fons 
fotogràfics locals, a banda d’un treball de recopilació 
d’informació oral. En aquest treball ingent, i sempre 
amb la supervisió de l’autor de l’obra, han col·laborat 
Pere Casas, que ha coordinat el gruix del treball de 
recerca documental i el treball de camp, Emili Bayón, 

Mont ser rat Cañellas i Joaquim Guinart, que han parti-
cipat en els buidats documentals, el treball de camp i la 
contextualització històrica. 

El Museu Industrial del Ter i Eumo Editorial també 
hem d’agrair a les institucions que ens han ajudat en tot 
el procés, des de la recerca fins a la publicació: la CIRIT 
ha finançat part de la recerca i el Consell Comarcal 
d’Osona, i en especial el Centre de Promoció de la 
Cul tura Popular i Tradicional Catalana, han finançat 
la publicació. Finalment, des del Museu volem agrair a 
Jaume Ayats el seu entusiasme, el seu esforç i la seva 
dedicació, sense els quals sens dubte aquest treball no 
hauria estat possible.

Carles GARCÍA HERMOSILLA

Director del Museu Industrial del Ter



A la memòria del meu germà Joan,
que també va créixer a la fàbrica.
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El cant en cors per part dels obrers no es pot con-
cebre sense una activitat prèvia basada en el cant, 
sense un gust per cantar, que els obrers ja desplegaven 
abans de la institucionalització dels cors organitzats. 
A causa de la poca visibilitat social i dels escassíssims 
rastres documentals que ha deixat, hem de reconstruir 
aquesta activitat popular de cantar sobretot des de la 
memòria oral encara activa, i també des dels estudis 
que han fet atenció al cant en situacions anteriors o 
paral·leles al món de les fàbriques.

Probablement els resultats que oferim en aquest 
capítol són dels menys coneguts i més sorprenents del 
conjunt de la recerca. Els hem dividit en quatre apartats 
que relacionen el fet de cantar amb quatre moments 
distints del quefer diari dels treballadors. Ara bé, cal 
remarcar que la societat on es produïen aquestes 
situacions partia d’un sòlid hàbit de cantar, fins al punt 
que —tal com avui encara ho podem veure en societats 
africanes o asiàtiques— no es concebia de cap de les 
maneres una persona que no sabés cantar (o ballar), 
si no era a causa d’una disminució fisiològica. Cantar 
era una manera comuna d’expressar-se, necessària i 
efectiva per a la sociabilitat i l’establiment de relacions 
personals i expressives. Al segle XIX, la concepció del 
cant com a espectacle era, encara, una posició que des 
de la cultura oficial i urbana s’estava expandint envers 
les classes populars, que no tenien una noció artística 
de la música ni del virtuosisme cantat (Ayats [et al.], 
2006a; Ayats, 2007a). Per tant, cantar és una disposi-
ció comuna i una possibilitat expressiva que ben pocs 
evitaran, i serà precisament en aquesta època i des 

de la nova concepció de la música —i especialment la 
instrumental— com a art que s’aniran transformant 
els hàbits i els rols al voltant del cant. D’aquesta con-
sideració «general» del fet de cantar, encara ens n’ha 
arribat fins al dia d’avui un reflex quan a un estudiant 
avançat «de música» se li demana quin instrument 
toca. Si respon que «canta», molts interlocutors li 
tornaran a preguntar quin instrument toca, a més de 
cantar, donant per suposat que «el músic» de veritat és 
aquell que sap interpretar a través d’un instrument, i no 
pas just cantar, «que ho pot fer tothom».

Per tant, hem d’entendre que cantar estava molt 
més a l’abast de tothom que no pas en els temps actu-
als, condicionats per la facilíssima reproductibilitat 
tecnològica del so. I això tant en el cant individual com 
en el cant col·lectiu, monòdic o «a veus», amb una certa 
estructuració polifònica.

Ara bé, si en la societat de l’Antic Règim hi havia un 
lloc apropiat, ja institucionalitzat, per als especialistes 
del cant, aquest lloc eren els cors de les esglésies amb 
els grups d’homes (mai dones!) que protagonitzaven els 
cants litúrgics. Ells mateixos cantaven pels carrers del 
poble, sovint sota la forma de confraria, en els rituals 
de Setmana Santa o en les captes pasquals (cara-
melles o Goigs de Pasca empordanesos). A la Plana 
de Vic queden exemples encara en actiu d’aquests 
cantadors que existien a tots els racons: els actuals 
Caramellaires del Roser de Sant Julià de Vilatorta són 
continuadors gairebé ininterromputs dels Confrares 
del Roser que deixen traces documentals almenys des 
de 1590. En altres pobles, aquesta tradició antiga va 

/ Cantar a la fàbrica

¿Què els pot salvar del no-res en què viuen
si no és la veu d’algú dels seus que en parli?

Miquel MARTÍ I POL. La Fàbrica (1972)
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anar-se transformant des de la darreria del segle XIX 
i primeres dècades del XX en cors parroquials (podeu 
sentir-ne un cert panorama comarcal al CD De Rams a 
Pasqua, 1996). Com veurem més endavant, no es pot 
oblidar aquest antecedent coral de les confraries, que 
sovint no ha deixat rastre documental, si volem enten-
dre’n la continuïtat amb la fundació de les societats 

corals de la dècada de 1860 i posteriorment dels cors 
ja «moderns».

Per tant, quan Josep Anselm  Clavé (1824 - 1874) 
inicià a la dècada de 1850 la seva labor «civilitzadora» 
i «regeneracionista» dels obrers des del cant col·lectiu 
(sempre entenent-ho limitat als homes), ho va fer 
sobre unes bases que sovint han estat oblidades: el 

Fotografia actual dels Caramellaires del Roser de Sant Julià de Vilatorta. (Arxiu Jan Grau)



23  

mateix  Clavé era llavors habitual dels grups de carame-
lles populars barcelonins, i ell mateix tocava la guitarra 
d’oïda en tavernes on els treballadors ja s’ajuntaven 
per cantar —això sí, cants que ell considerava poc edifi-
cants i d’escassa vàlua artística i educativa (Carbonell, 
2000). 

Aquesta capacitat per a cantar dels treballadors, 
i fins i tot per a cantar a diferents parts harmòniques 
o «veus», es troba magníficament descrita en un text
poc conegut. Es tracta de Gramàtica Musical, de Joan
Baptista  Roca i Bisbal (Barcelona: Imprenta de Joaquín
Verdaguer, 1837, molt abans de l’inici de la labor clave-
riana, per tant), on a les entrades «Armonía» i «Talento
musical» de la part «Diccionario» fa un sorprenent
reconeixement de la capacitat popular de cantar «a
veus» des d’uns elements musicals simples, però que
són alhora molt efectius i molt divulgats (la cursiva és
meva):

La naturaleza ha puesto en el alma del hombre el senti-
miento de la armonía […] observamos tal efecto no solo 
en las producciones del espíritu […] sino también en las 
artes más mecánicas […] mas no existe en aquellas des-
tinadas al uso más común y bajo. Vemos también que en 
la clase proletaria se divierten cantando juntos en 3ª ó 
en 6ª ó con el bajo: lo que proviene del oido musical y del 
sentimiento armónico […].

[…] El talento para la armonía, esclusivo solamente del 
hombre […] es propio también de la clase inculta y aun 
de los salvajes. Esto probaron los libros de viajes, y los 
cánticos ejecutados por la clase baja, en los cuales no 
falta nunca la segunda voz que acompaña, y tal vez el 
bajo […].

Aquests extractes de  Roca i Bisbal, professor de 
música, certifiquen el cant a veus dels obrers sense 
aprenentatge específic, més enllà de les reticèn cies 

a acceptar aquesta capacitat que posteriorment 
ex pressaran alguns sectors acadèmics argumentant 
que, segons ells, el cant polifònic provindria sempre de 
l’ensenyament culte. Cal precisar que l’autor encapçala 
l’obra amb el lema «la rutina perpetúa la ignorancia y 
entorpece el progreso trazando un círculo a la imagina-
ción… Hora es ya de que la destruyamos».

Ens trobem, doncs, dins d’un hàbit de cantar «a 
veus» àmpliament estès per gran part de l’àrea de 
llengües llatines, que prové d’una antiguitat històrica 
fonda (com a mínim, pels resultats d’altres treballs de 
recerca que estem duent a terme, des del segle XVI o 
el XV; Macchiarella, 1994 i 1995 i Ayats, 2007a), i que 
arriba amb força al segle XIX, malgrat els pocs vestigis 
escrits. Per tant, aquesta activitat cantada «a veus» 
dels homes, i també de les dones en gèneres com els 
goigs (Ayats, 2007b), és una base magnífica perquè 
es desplegui el gust de cantar en les noves situacions 
d’oci i de treball que emergeixen en les dècades de 
transformació cap a la «Modernitat».

D’altra banda, cantar tot treballant és una constant 
del nostre entorn cultural fins a èpoques recents, 
des dels cants en treballs agrícoles, a vegades tan 
mitificats (Ayats (dir.) [et al.], 2005), fins a cantar a la 
majoria de les ocasions laborals artesanes, tant indivi-
duals com col·lectives. Com tractarem tot seguit, els 
gèneres narratius, i especialment les balades, eren del 
tot habituals en aquestes feines, a més d’altres gène-
res de novetat i de ball. És especialment reveladora 
la posició que prenien determinats propietaris rurals 
mallorquins a l’hora de llogar jornalers: els triaven que 
sabessin cantar, ja que això era senyal que feien bé la 
feina i que eren bons treballadors, a més d’estar con-
vençuts que tot cantant contribuirien al bon ambient 
en la feina col·lectiva. Una consideració diametralment 
oposada a la que trobarem en el treball industrial més 
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recent, on serà mal vist qui canti, i que ens mostra per 
ella sola el gran canvi de conceptualització que hi ha 
hagut en poques dècades sobre si és positiu o negatiu 
cantar tot treballant.

La producció a casa tot cantant

El treball de filar i de teixir a les fàbriques té un 
precedent en el treball de la llana, el lli i el cànem en la 
societat precedent, aquella que podem qualificar d’An-
tic Règim. El treball de rentar, cardar, pentinar i filar 
la llana, el feien repartits per les cases i tenint com a 
centre l’anomenada «botiga d’un paraire». La botiga del 
paraire era, d’entrada, el taller de l’artesà principal que 
feia el procés de la llana des de la tosa fins al fil, però 
que en molts casos, fora de les ciutats, s’allargava fins 
al teixit, tal com consta en el gremi corresponent. El 
paraire podia tenir botiga amb diversos obrers treba-
llant, i també repartir la feina a diferents cases —sovint 
del mateix entorn vilatà i/o rural— que treballaven a 
compte d’ell. D’aquesta manera molts paraires s’anaren 
convertint en comerciants o marxants, i intervingueren 
en negocis d’ordre molt divers, fins a fer del nom de 
paraire sinònim de negociant (Torres, 1995: 50-54). 
És el denominat, en l’àmbit anglès, domestic system 
(Thompson, 1979) o putting-out-system, que aquí s’ex-
plica també amb l’expressió «fabricant sense fàbrica» 
(Torras, 2007). 

Aquest precedent productiu té un alt interès per a 
nosaltres perquè ens ha quedat el testimoni de moltes 
cançons que es cantaven precisament a «la botiga 
d’un paraire». En realitat, en la terminologia del món 
oral antic, la denominació cançó s’utilitzava només per 
designar els textos cantats narratius (Ayats, 2007a), 
que expliquen una història aprofitant una tonada o 
veu, i que poden ser d’una tipologia més intemporal i 
general a grans territoris europeus —les balades— o 
d’una vigència més acotada a les circumstàncies d’un 
temps i d’una comarca concrets —les cançons dicta-
des o cobles noves. Diverses de les cançons dictades 
(Ayats, 2001) expliciten que han estat fetes («dicta-

La Filomena del Llobet filant a la porta de casa. Roda de Ter, primer quart 
del segle XX. (Arxiu Joan Prat)
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des» en el sentit de «compostes», i sempre de manera 
oral) a «la botiga d’un paraire» o dictades per un perso-
natge concret, sempre home, com podeu veure en els 
dos fragments que segueixen, recollits oralment a les 
comarques d’Osona i del Ripollès (respectivament, pel 
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona en moltes versions 
de La dama d’Aragó, i dins el Cançoner del Ripollès, 
1998, cançó 427).

La botiga d’un paraire

s’és dictada una cançó,

treta n’és d’una minyona,

rossa n’és com un fil d’or […]

En l’any mil vuit-cents i cinc

s’ha dictada una cançó

(si cas hi ha cap errada

la culpa la té el dictador)

d’un home prim i magre

que ha fet molts papers de plaga,

que és fill d’Aranyonet 

i és l’hereu de Castellet.

Lo ser ell tan festejaire

ha donat ocasió

de que el Pere Bars, paraire,

li dictés eixa cançó […]

Aquest home «dictador de cançons» era una figura 
coneguda a diferents indrets de l’àrea llatina, com 
Itàlia, Occitània o Mallorca. A la comarca d’Osona, si 
ens atenem als indicis que n’hem pogut abastar, va 
existir fins a les primeres dècades del segle xx, amb 
alguns casos posteriors que en conserven alguns trets, 
com Pere Moles, de Pruit (segons les recerques del 
Grup de Recerca Folklòrica d’Osona de 1981 i 1982). 
A les illes Pitiüses encara avui estan en actiu creadors 
de cançons, allí majoritàriament homes però també 
dones, que es coneixen amb el nom de «cançoners».

Per tant, queda força establert que en les feines 
—individuals a les cases o col·lectives dins la botiga 
d’un paraire— de cardar, filar o teixir era molt freqüent 
cantar aquest ampli repertori narratiu de cançons 
(balades i cançons dictades), tant en boca d’homes com 
de dones. Encara en la dècada de 1980, en els treballs 
del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona es recolliren 
cançons d’aquesta tipologia de persones grans que 
les havien cantat de joves a casa tot teixint en el teler 
familiar, en pobles com Prats de Lluçanès. Allí, Jaume 
Rovira «Gaig» (nascut vers 1910-1920) pel juliol de 
1982 va interpretar una versió incompleta de la balada 
Els estudiants de Tolosa apresa del seu pare, que la 
cantava tot teixint a mà en el teler que la família tenia 
als baixos de la casa.1

1. Per a una versió completa, podeu consultar el CD Cançons i tonades tra-
dicionals de la comarca d’Osona, 1994. La transcripció és de Jaume Ayats. 
Romeu i Figueras (1993) va aclarir els fets històrics que varen donar peu 
a l’argument d’aquesta balada, ocorreguts entre 1332 i 1335 a Tolosa de 
Llenguadoc i molt cantats a les comarques catalanes nord-orientals.
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A la vila de Tortosa          n’hi ha tres estudiants
que en segueixen els estudis          per a fer-se’n capellans.
Els estudis que en segueixen          els segueixen festejant.
un dia tornant d’estudi          passaren pel camí ral.
Se n’enquantren tres ninetes,          tres ninetes molt galants,
comencen a tirar xanxes,          xanxa arrera, xanxa avant.
Les ninetes són sentides,          justícia van demanant.
Els en prenen i els garroten,          i a la presó els van portant.

[a partir d’aquí, no recorda els versos i explica l’argument]

… el més gran ‘nava finant.
–Amb la sang de les ninetes          jo me’n rentaré les mans,
de la sang de la justícia          jo n’abeuraré el cavall.–
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En les dècades de la industrialització en fàbriques, 
partim, doncs, d’un coneixement estès per tot el terri-
tori tant del que significa el procés de filar i teixir, com 
de tota una tradició de treball col·lectiu i cooperatiu on 
el fet de cantar forma part substancial del quefer de 
l’activitat productiva. Filar i teixir ja té una «cadència 
musical» i, per tant, és ben lògic que en els cants de 
dins de la fàbrica i, sobretot, en els cants que s’inter-
pretaven tot anant i tornant de la fàbrica, hi retrobem 
moltes d’aquestes cançons, reaprofitades en la nova 

situació. En definitiva, les cançons narratives tenen 
la seva força en la vigència o no de la història que 
expliquen i de l’emoció que transmeten. Es continuen 
cantant o deixen de ser cantades no pas per inèrcies 
històriques (tradició fossilitzada) o per canvis tecnolò-
gics, sinó per la rellevància que adquireixen en la vida 
personal i social.

La transformació tecnològica del segle XIX no va 
modificar d’arrel el conjunt d’aquella societat, sinó 
que hi va intervenir —i, a la llarga, molt profunda-
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ment— aportant-hi la novetat econòmica que resultarà 
decisiva a la Plana de Vic: una complementarietat entre 
l’economia rural i la industrial.

Un element fonamental d’aquest procés és el paper 
de la dona. Si les dones tenien un paper destacat en la 
filatura antiga, en les noves fàbriques també hi inter-
vindran d’una manera substancial, i ja des del primer 
moment. Aquesta intervenció femenina, com veurem 
tot seguit, no es pot separar de l’activitat de cantar, 
i de cantar un repertori concret i sota unes caracte-
rístiques de timbre, de veu i de registre «de pit», que 
poc tindran a veure amb les posteriors estètiques 
del moviment orfeonístic i coral pel que fa a les veus 
femenines, tal com podeu comprovar en els exemples 
enregistrats que adjuntem.

Cantar a la fàbrica tèxtil

Davant de la qüestió de si es cantava o no a les 
fàbriques tèxtils de filar i de teixir, la primera reac-
ció és negar aquesta possibilitat: amb el soroll de les 
màquines de la industrialització, com seria possible 
cantar tot treballant? Però tot refent la memòria 
dels treballadors, la cosa ja es matisa i es fa molt més 
complexa per la intervenció de diferents elements. 
D’una banda, per la diversitat de feines del procés de 
fabricació; d’una altra, per la intervenció d’homes i 
dones segons les feines i segons el període històric; i, 
finalment, pels escassos espais d’oci dins de la jornada 
laboral.

El procés de filar i de teixir es pot sintetitzar en les 
feines que segueixen (deixant de banda la part d’ofici-
nes), i amb la distribució d’homes i dones més habitual 
al segle XX a la conca del Ter:

Obridora Un sol home.

Batan Només homes (pocs).

Cardes Només homes (pocs).

Manuars («manuans») Dones (hi pot haver 
algun home).

Metxeres Només dones (bon 
nombre).

Contínues 
(anteriorment 
selfactines; ajudades 
per les sobreres)

Passa d’homes a dones 
durant el segle 
(bon nombre).

Acabats del fil: 
dobladors, retort, 
nuadores de filar, aspis 
i conadores 
(o «ovilladores»)

Només dones 
(bon nombre).

Telers (i nuadores 
de teixir)

Majoria de dones, 
alguns homes.

Oficis complementaris 
(untador, fuster, manyà, 
electricista, pesador, 
corronaire, turbinaire, 
etc.)

Homes.

Majordoms i 
encarregats

Homes.
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Hi ha una proporció de ben bé dos terços de dones 
enfront dels homes, i en algunes fàbriques s’arriba-
va fins al 80% de dones i el 20% d’homes. Aquesta 
proporció era més equilibrada al segle XIX i fou preci-
sament la substitució dels homes per dones, més mal 
pagades, a les noves contínues que va fer esclatar les 
vagues i els conflictes des de final de la centúria fins a 
la dècada de 1920. Malgrat tot, les recerques actuals 
sobre la condició femenina a les fàbriques mostren que 
ja a mitjan segle XIX la presència de dones en el procés 
de fabricació tèxtil era més alta del que s’havia suposat 
en treballs precedents, sobretot als torns de nit.2 

Per què aquest interès nostre en la proporció d’ho-
mes i dones? Perquè els testimonis que hem recollit 
ens mostren una activitat cantada dins la fàbrica molt 
més alta de les dones que no pas dels homes. Mentre 
molts neguen que els homes cantessin, o ho redueixen 
a comportaments molt individuals i aïllats, és general 
la convicció que les dones cantaven molt més. Maria 
Clapera i Eudald Muntañà, treballadors de Ca l’Escolà 
(Manlleu), respectivament en les dècades de 1920 i 
1930, i en els anys 1940-1970, ho expliciten per a un 
llarg període.

Malgrat tot, cal assenyalar alguns casos d’homes 
que cantaven. Miquel Coll recorda que a Can Bracons 
(Roda de Ter), en la dècada de 1940, de 200 a 250 
homes treballaven en la construcció de maquinària 
tèxtil, i que hi havia sentit cantar. Joan Font Tañà, 
músic, explica que ell cantava i xiulava fent de porter a 
Can Serra (Manlleu) en els anys 1960, en una feina que 
considera molt lliure, de poc control. En canvi, Martí 
Soler insisteix que al taller metal·lúrgic de Manlleu 
on treballava, tot homes, ningú no hi cantava. Antonio 
José Pérez Funes recorda que les dones cantussejaven 

2. Recerca del Museu Industrial del Ter dins del programa IPEC 2005-2007 
de la Generalitat de Catalunya.

a Borgonyà en la dècada de 1950, però molt menys 
els homes que, si de cas, alguns xiulaven. Maria Cases 
ens va cantar fragments de la balada històrica Els 
Segadors —sobre els fets de 1640— que el seu pare 
havia après tot treballant a la Farga Lacambra (les 
Masies de Voltregà), deduïm que entre 1890 i 1930, ja 
que el pare va morir l’any 1943 amb setanta anys.

Un cas revelador és el de Pep Martínez, que en una 
època ben recent —entre 1984 i 1994— va treballar en 
una secció tota d’homes a Acabados Pirineos (Ribes de 
Fresser) en els acabats de teixits, i explica que ell can-
tava, i ben fort, però que no se sentia a causa del soroll 
de les màquines. Com a màxim el sentia el company del 
costat. Hi cantava cançons apreses d’Antonio Molina o 
de Juanito Valderrama. Molts homes aleshores ja por-
taven a la fàbrica la seva ràdio per anar-la escoltant, 
quan se sentia, tot fent feina.

Una altra dada a tenir en compte és el bon nombre 
de músics d’orquestres o cobles que es concentraven en 
algunes fàbriques, els quals compatibilitzaven la feina 
industrial amb les actuacions de músic gràcies a uns 
certs acords i a una certa flexibilitat laboral, que anirà 
desapareixent a la dècada de 1960. Un cas interessant, i 
que mereixeria un estudi a part, és la bona mitja dotzena 
de músics de Sant Hipòlit de Voltregà, de les orquestres 
 Els Angelets i  La Principal de Voltregà, que treballaven 
a la fàbrica tèxtil Ca l’Escolà (Manlleu, però a tocar del 
terme de les Masies de Voltregà). Ja abans de la guerra, 
els dies que els llogaven per a una festa major no anaven 
a treballar, només advertint-ho a l’avançada. Aquestes 
llicències s’acabaren per pressió empresarial i sindical 
durant els anys 1960. Altres músics d’aquestes orques-
tres treballaven indirectament per a la mateixa fàbrica, 
en qualitat de llauners o de corronaires amb botiga a 
Sant Hipòlit, que servia fonamentalment les necessi-
tats de dues o tres fàbriques.
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Aquesta flexibilitat de tracte per tal de no trencar 
ponts de diàleg amb el lleure del treballador i amb 
els codis festius de la societat pagesa tradicional es 
manifesta amb altres «llicències» dins de la fàbrica. 
Núria Santacreu, treballadora en una fàbrica d’Olost de 
Lluçanès, explicava del seu record entre 1910 i 1920 
que els Romeus d’Olost anaven per Carnestoltes a 
ballar dins la fàbrica i a fer riure els obrers. D’aquesta 
manera els amos s’estalviaven l’absentisme gairebé 
segur dels obrers que aquell dia no haurien anat a tre-

ballar per veure aquest ball. El Ball de Romeus és un 
dels eixelebrats balls de Carnestoltes fet pels joves 
del poble. I en aquells anys podia acabar amb disturbis 
diversos.3 El model de la disciplina i la productivitat 
del nou treballador industrial s’havia d’anar imposant 
enmig d’una mentalitat força diferent.

3. Podeu consultar la descripció del de Prats de Lluçanès a Vilarmau
(1997).

 Els Angelets de Sant Hipòlit de Voltregà. (Arxiu Lluís Pallarols)
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Un cas molt semblant és l’ambient que descriu La 
Veu de Catalunya del 5 de març de l’any 1900, en un 
article dedicat al Carnestoltes de Manlleu:

El Carnestoltes començá ab tot l’aparato d’una bullanga. 
Tant el matí com al plegar [de la fàbrica] els treballadors 
de dia, sortia una gentada d’homes, donas que corrian pels 
carrers ab bombo, fluviols i caixas de petroli, ballant y 
saltant com una colla d’esperitats; repetintse al mitg dia 
la funció en algunas fábricas; pero de sobte pararen las 
músicas y’ls salts quedant com si tal cosa.
Vingué’l Dijous Gras, y els traballadors que volian parar, 
ab molt bon acord no ho feren, tornant a son treball com 
els dias ordinaris. Per la tarde’s balla’l «Ball de la Post» 
comensant per ballarlo com de costum, davant la recto-
ria primerament, y després pels carrers y plassas de la 
vila, regnant l’ordre més complert. Aquest ball, originari 
de Manlleu, segons la tradició, fou fundat pels monjos 
qu’habitaren un temps el Monestir, pera evitar que’l poble 
s’entregués a diversions menys ignoscentas.
La nota discordant d’aquell dia, o millor dit de la nit vinen-
ta, fou l’atropell comés en la persona del guarda jurat Joan 
Anglada, que afortunadament no tingué conseqëncias 
graves.
El diumenge continuà’l «Ball den Serrallonga», figurant 
a la partida del célebre bandoler uns quaranta individus. 
Aquesta pantomima, molt més aprop de la veritat que la 
llegenda, agrada molt al públic que va per carrers y plassas 
destorbantli més que una volta els moviments, acabant a 
la plassa de Bernardino ab el simulacre de una sorpresa.
Lo demés de nostre Carnestoltes se reduhí a funcions de 
teatre en el teatre dels Germans de las Escolas Cristianas, 
en la Joventut Católica y balls al teatre de Can García y al 
Círcol Lliure Republicà.
Aquesta societat [Círcol Lliure Republicà] volia fer 
una gran cavalcada alussiva als presos de Montjuich, 
peró tingué que desistir en vista de l’actitut resolta del 
Governador de la provincia y en vista del fracás del presi-
dent en son viatge a Barcelona.

Les dones cantaven molt més, sobretot les que 
treballaven en seccions com els aspis, els manuars, 
el retort o els dobladors. A les contínues, la majoria 
de testimonis estableixen que no es cantava o que 
era molt rar, tant perquè les màquines més moder-
nes feien molt soroll (Domingo Sellarès, Bartomeu 
Morató) com perquè hi havia massa feina (Obdúlia 
López). Però, en canvi, Antònia Espona Martí explica 
que, quan la màquina de les contínues anava bé, a can 
Brocato (Manlleu) els anys 1960 i 1970, ella hi cantava 
sola.

Les metxeres és una altra de les seccions feme-
nines on hi ha acord que el soroll no deixava can-
tar (Antonio José Pérez Funes) o que estava prohibit 
(«et vigilaven sempre», exclama Antònia Guix Vila, 
recordant el Pelut d’Orís). Altra vegada, però, trobem 
excepcions. Constància Planella explica que cantava 
a les metxeres de Can Brocato i d’El Dolcet (Manlleu), 
i Francisca Delòs, metxera a El Dolcet en les dècades 
de 1920 i 1930, explica que quan aturaven les màqui-
nes per fregar-les cantaven dones de totes les edats: 
«Cantaven molt bé. En sabien. Anaven fregant les 
màquines i cantant.»

Els telers, l’altra gran feina, generalment es consi-
deren poc adequats per cantar: als telers, «el cantar 
no llueix», comenta Rita Molist, nuadora a Ca l’Arnaus 
de Vic. Ramona Molas recorda la seva mare, molt can-
tadora, que treballava als telers de Vila-seca, i que a 
causa del soroll es feien entendre amb signes, però 
que quan volien cantar, també arribaven a «cantar amb 
signes», comunicant-se la cançó entre treballadores 
amb gestos expressius.

Ara bé, la mateixa Rita Molist exclama: «Treballant 
la gent cantava, oi tant!». Per afegir-hi que es cantava 
a la fàbrica encara que alguns encarregats ho privessin. 
Quan era el cas, callaven si l’encarregat venia.

Cantar a la fàbrica, cantar al coro



31  

En la majoria de records —Pilar Sardà, Antoni 
Torner, Palmira Alsina, Antonio José Pérez, Neus Badia 
i Ramona Molas—, però, els encarregats no posaven 
problemes per cantar: «mentre les mans no paressin» 
podien cantar, explica Antònia Bassaganya Corominas 
(nuadora a l’Obra de Roda de Ter entre 1945 i 1963 
en una secció de quatre dones cantadores), i afegeix 
que els encarregats «eren bona gent». Angeleta Ayats, 
treballadora als aspis de Can Tarrés (Torelló) els anys 
1940, explica que l’encarregat deixava cantar, però 
que quan apareixia el director totes callaven.

En les converses també apareix la reflexió del canvi 
en el fet de cantar segons èpoques i segons si es tre-
ballava «a preu fet». En general hi ha consens a afirmar 
que les dones grans cantaven més («es cantava més al 
segle XIX», diuen les germanes Ayats Esturi de Torelló) 
i que després de la guerra, el 1939, es varen perdre 
les ganes de cantar i va fer-se cada vegada menys. 
Posteriorment, l’ús creixent de la ràdio va accelerar 
aquesta tendència. Sense desmentir aquesta percep-
ció, sí que cal estar alerta sobre un cert procés d’idea-
lització de l’època antiga, on es tendeix a situar una 
activitat cantada molt més important, i equilibrar-ho 
amb testimonis molt més moderns del cant a la fàbrica. 
Hem esmentat el cas de Pep Martínez a cavall entre les 
dècades de 1980 i 1990, i Fanny Ruiz, de Can Sanglas 
(Manlleu), ens explica que ella també cantava a la fàbri-
ca entre 1974 i 1986; això sí: ella cançons de moda de 
l’època (esmenta el grup Fórmula V i recorda el tema 
Cuéntame), mentre les dones grans cantaven cançons 
«antigues» i sardanes.

D’altra banda, Alfonsa Pérez, treballadora al retort 
de Tecla Sala (Roda) en les dècades de 1940 i 1950, 
explica que elles cantaven perquè no anaven «a preu 
fet», i això els donava més llibertat. Les que treballa-
ven a preu fet, argumenta, no cantaven tant.

El cant de les dones podia ser individual, dones que 
cantaven elles soles, però també n’hi havia que can-
taven en grup la mateixa cançó, com recorda Obdúlia 
López que passava encara en els aspis, el retort i els 
dobladors de Can Rifà i de Can Brocato (Manlleu) en 
les dècades de 1960 i 1970. Com ja hem anat veient, 
els aspis, el retort i els manuars devien ser les seccions 
de més complicitat femenina: Angeleta Ayats Esturi 
explica que en els anys 1940 a la fàbrica de Can Tarrés 
(Torelló), als aspis hi treballaven unes quinze dones, 
que cantaven juntes, amb la tolerància de l’encarregat, 
i que la Nit de Nadal tot treballant feien un nen Jesús 
amb cotó i li cantaven cançons de Nadal. Les dones 
grans picaven de mans mentre cantaven. Teresa Oms 
Giravent també situa als aspis de la colònia de Vila-
seca, cap a 1942-1943, el record de dones grans que 
cantaven cançons de Nadal els dies abans d’aquesta 
festa, com ara La nit de Nadal, que tornarien a cantar 
a l’església en la missa de la diada. Segurament que 
aquestes mateixes dones grans són les que recorda 
Ramona Molas, conadora a Vila-seca els anys 1960, 
que cantaven molt, però que plegaren ja en aquells 
anys i ja no es va cantar tant. Una era la seva mare, que 
hi cantava El noi de la mare, La nit de Nadal i «cançons 
antigues de pagès», que interpretem que devien ser 
balades com les esmentades més amunt.

Angelina Auladell recorda «la quadra del fil» —tota 
la secció d’acabats del fil— de Ca l’Escolà (Manlleu) 
com un espai calent i més acollidor els anys just des-
prés de la guerra, ja que era l’únic lloc de la fàbrica on 
es permetia una estufa (pel perill d’incendi del cotó 
sense filar). En aquells anys, diu, ja no es cantava tant 
(per tot el daltabaix social i econòmic que s’estava 
vivint), però allí sí que hi cantaven les dones grans 
reunides al voltant de l’estufa, amb la Salarica, una 
dona que recorda que cantava cançons en castellà. 
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Immediatament, però, ens cita cançons en català: El 
mariner i La balanguera, i ens canta La nit de Sant 
Joan i Sant Josep. Dolors Abeyà —que va viure a Ca 
l’Escolà de 1930 a 1966— anava a visitar aquestes 
dones que cantaven al voltant de l’estufa cançons de 
cada època de l’any, diverses de religioses, ja que teni-
en una capelleta de la Mare de Déu del Carme penjada 
a sobre l’estufa (evidentment, a la postguerra). Les 
cançons «picants», argumenta, les dones les cantaven 
més quan anaven de camí, de casa a la fàbrica.

Domingo Sellarès, treballador de Borgonyà, també 
situa als aspis el lloc on les dones «cantaven molt», 

i recorda cançons de moda i, altra vegada, cançons 
de Nadal. Pilar Sardà evoca Carmeta Marcelí i Maria 
Teixidor a la fàbrica El Dolcet (Manlleu) en les dècades 
de 1940 i 1950, que cantaven entre totes dues La del 
manojo de rosas, segurament fent els típics duets a 
terceres paral·leles.

Miquel Martí i Pol, en el poema «El progrés, diuen» 
(La Fàbrica, 1972) fa referència als anys que ell va 
començar a la fàbrica, a la dècada de 1940: «Anys 
endarrera se solien penjar / estampes de la Mare de 
Déu / i flors de paper / a les columnes […].» I diu que 
això ja és impensable a la dècada de 1960.

Grup de treballadores de la secció d’aspis de la fàbrica de Ca l’Escolà. (Arxiu Angeleta Aumatell)
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En les fàbriques no tèxtils, sembla que fins i tot 
el cant femení devia ser més escàs i més individual: 
Palmira Tubau, treballadora al Cordó de Manlleu (tre-
nes, rodets i cablejats elèctrics) entre mitjan dècada de 
1930 i 1952, explica que hi cantava sola, ella que sem-
pre havia tingut una passió per cantar, i que prou que se 
sentia, i l’encarregat no deia res. Però no recorda altres 
treballadors que cantessin. Un cas anàleg és el de 
Neus Badia Arqués, que va treballar a la Vitri (Torelló), 
metal·lúrgia, cap a 1937: ella cantava sempre, però no 
sentia cantar els altres, malgrat que l’encarregat «no li 

privava». Hi cantava les cançons apreses al ball de la 
Cooperativa que interpretava   l’Orquestra Fonts.

Per tant, malgrat l’increment de les prohibicions de 
cantar al segle XX, que diversos indicadors assenyalen 
(vegeu, per exemple, a la fotografia adjunta l’ordre 
«Tra bajad en silencio» dins del taller de l’Asil Duran 
de Gràcia, Barcelona, cap als anys 1930), sembla que 
la tolerància dels encarregats era general, i així con-
tinuava de manera força estesa l’hàbit de cantar a la 
feina, que procedia tant de les feines agrícoles com 
dels tallers i botigues antigues dels paraires i dels tei-

Taller de l’Asil Duran de Barcelona 
al primer quart del segle XX on 
es pot llegir un rètol sol·licitant 
«Trabajad en silencio». (Col. Roisin. 
Institut d’Estudis Fotogràfics de 
Catalunya)
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xidors. En definitiva, si en un taller com el de la fotogra-
fia s’havia d’indicar amb un rètol que calia treballar en 
silenci, és que el silenci no era el comportament habi-
tual dels treballadors. I entenem que aquest incompli-
ment s’estenia tant a parlar com a cantar. Maria Cases, 
treballadora de Can Tarrés (Torelló) aproximadament 
entre 1930 i 1950, va exclamar: «[à la fàbrica,] amb 
tot el dia no hauria acabat les cançons!». En definitiva, 
podem concloure que sense ser del tot general, hi havia 
dones que cantaven a la fàbrica tot treballant, i que hi 
cantaven molt.

També observem que, al costat de queixes per les 
condicions laborals, hi havia un cert espai de maniobra 
en el quefer laboral. Potser un dels records més sor-
prenents és que en algunes fàbriques, com expliquen 
Carme Tarrés, d’El Dolcet, i Dolors Abeyà, de Ca l’Esco-
là, les dones feien tapetes de taula i puntes de ganxet 
alhora que vigilaven màquines com els dobladors que, 
un cop el fil muntat per quatre dones, ja anaven soles. 
Ho feien amb l’acceptació implícita dels encarregats, 
que els permetien d’aquesta manera fer feina per elles 
durant la jornada laboral. Eudald Muntañà, encarregat 

de la quadra de les dones de Ca l’Escolà, argumenta 
que no hi havia cap mena de problema perquè les dones 
fessin altres feines un cop les màquines anaven soles, 
fins que a la darreria de la dècada de 1960 van arri-
bar les reformes de «la productivitat», amb decisions 
empresarials que impediren del tot aquestes feines 
marginals.

A les fàbriques, però, encara hi havia altres moments 
en què es podia cantar. Diversos dels testimonis recor-
den que quan les màquines es paraven, fos per la cir-
cumstància que fos, era habitual que alguns es poses-
sin a cantar. I que l’estona d’esmorzar o de sopar al mig 
de la feina —cap a mitja hora— era de seguida ocasió de 
cants, com expliquen Angelina Auladell i Dolors Abeyà, 
de Ca l’Escolà, i Domingo Sellarès, de Borgonyà.

Què cantaven? Com ja s’ha anat fent present, la 
majoria de cançons eren de les que es poden qualificar 
«de moda». Balls i cantants de moda de cada època, 
des de les sarsueles i balls que es recordaven del segle 
XIX fins als cantants més populars de cada dècada: 
sardanes i els cuplets de les dècades de 1910 a 1930, 
la «copla española», Machín, Sara Montiel i els èxits de 

Algunes treballadores de Còdol Dret (les Masies de Roda), berenant. 
Dè cada de 1950. (Arxiu Raquel Castellà)

Grup de treballadores de Can Llanas (Manlleu) a punt de berenar. Dècada 
de 1940. (Arxiu Salvador Martí)
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la ràdio i del cinema, per acabar ja amb les modes dels 
anys setanta. Però al mateix temps algunes de les bala-
des i cançons narratives del món rural i de les feines 
agrícoles i artesanes tenen pervivència a la fàbrica. I, 
en darrer terme, ha estat una sorpresa l’al·lusió repe-
tida de diferents testimonis a les cançons de Nadal, a 
més d’altres cançons religioses. Caldria preguntar-se 
per què la festa de Nadal tenia tanta presència a la 
fàbrica, o per què n’ha deixat tant record. Potser, sen-
zillament, perquè era la festa anual més important? O 
la més lligada als infants, i les dones se la feien seva de 
manera més explícita?

Volem oferir una simple relació de les cançons de 
moda esmentades, relacionant-les per èpoques i can-
tadors, no pas pel valor d’inventari complet —que de 
ben segur no en té—, sinó per mostrar què és el primer 
que ve a la memòria quan preguntem què es cantava a 
la fàbrica.

1920-1936  Francisca Delós, d’El Dolcet (Manlleu): 
«cançons del temps».

1937 Neus Badia, de la Vitri (Torelló): cançons 
del ball de la Cooperativa- Orquestra 
Fonts.

1940’s  Angelina Auladell, de ca l’Escolà (Man lleu): 
El mariner i La balanguera, i canta La nit 
de Sant Joan i Sant Josep i «cançons en 
castellà».

1940-1960  Pilar Sardà, d’El Dolcet (Manlleu): La 
del Manojo de Rosas (Romanza de la 
sarsuela homònima de Pablo Sorozábal, 
estrenada l’any 1934).

1940-1960  Alfonsa Pérez, de Tecla Sala (Roda de 
Ter): cançons de moda, com les de Sara 
Montiel (èxit popular a partir de 1948). Hi 

coincideix Constància Planella, metxera 
a El Dolcet i a Can Brocato (Manlleu) en 
les mateixes dècades.

1945-1963  Antònia Bassaganya i les dones de l’Obra 
(Roda de Ter): Dos gardenias (d’Isolina 
Carrillo, 1947, divulgada per Machín 
en clamorosos èxits vers 1950-1952), 
Sombrero en mano i La deuda (no les 
hem sabut situar).

1945-1965  Joana Domènech Méndez, de La Blava i 
l’Obra (Roda de Ter): El Relicario (estre-
nada el 1914 i divulgada per Raquel 
Meller des dels anys 1920; recuperada 
per Sara Montiel vers 1950), la sardana 
La Santa Espina (èxit des de 1907) i 
Canigó (que no sabem si atribuir a la ver-
sió en sardana).

1974-1986  Fanny Ruiz, de can Sanglas (Manlleu): 
Fórmula V, Cuéntame. Les dones grans 
en els mateixos anys cantaven sardanes.

1984-1994  Pep Martínez, de Ribes de Fresser: An -
tonio Molina i Juanito Valderrama (èxits 
de les dècades de 1940 i 1950).

Però al mateix temps també es cantaven bala-
des antigues o «cançons de pagès». Vegem-ne alguns 
exemples:

— Maria Cases ens va cantar diverses cançons apreses 
d’una noia de Sant Pere de Torelló que treballava 
amb ella a Can Tarrés (Torelló): la balada de pro-
cedència castellana El Comte de Flores i la balada 
L’Escriva (incloses en l’enregistrament adjunt, pro-
cedent d’una recerca del GRFO), totes dues exem-
ples magnífics dels models orals de balades que 
eren habituals en les feines rurals i artesanes des de 
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feia segles. També va cantar fragments de la balada 
Els Segadors, procedent de la guerra de 1640, en 
una versió apresa pel seu pare a la Farga Lacambra 
(Les Masies de Voltregà) abans de la guerra.

— Maria Vila i Josefa Plans, treballadores de la fàbrica 
d’Alpens vers 1940-1950, ens cantaren un bon nom-
bre de balades apreses tant a la feina com a la famí-
lia: les mateixes cançons servien per es pellofar el 
blat de moro (reunits família i veïns), passar l’estona 
en família i treballar a la fàbrica. Concretament de 
la fàbrica esmenten les balades L’hereu Riera (a 
l’enregistrament adjunt, procedent d’una recerca del 
GRFO) i La nit de Sant Joan.

— Però potser el cas més il·lustrador és el d’un taller 
del poble de Sant Martí de Sobremunt. En aquesta 
petita cooperativa d’acoblament de les peces dels 
aparells de televisió, en els anys setanta hi coinci-
diren diverses dones grans amb les noies joves del 
poble que començaven a treballar. Per entretenir 
la feina, les dones grans cantaven balades i cants 
narratius, i ben aviat les aprengueren les joves. Una 
nova situació de treball col·lectiu tornava a posar en 
ús, en un context prou diferent, un repertori que ja 
només recordaven les generacions grans. Les joves 
van adaptar unes melodies i uns arguments a una 
nova època i a unes noves estètiques del cant. Però 
sembla encara més sorprenent que l’espai laboral 
on cantaven fos justament en la feina del muntatge 
de televisors, l’aparell que transformarà definitiva-
ment el temps d’oci privat, i que en boca de tothom 
apareixerà com el substitut —«culpable», per a 
alguns— dels cants «d’abans». Aquesta petita coo-
perativa, organitzada pel vicari en els anys 1970 
amb l’objectiu de subministrar una petita feina a les 
dones del poble, treballava per a un productor més 
gran que distribuïa «feina a fer» a diversos tallers 

de la comarca. És interessant, des del punt de vista 
productiu, veure les grans analogies d’aquest pro-
cediment amb el domestic system que havia estat 
durant dècades la base del complement econòmic a 
l’agricultura en la mateixa zona rural.

L’hereu Riera
Maria Vila, Palmira Casademunt i Josefa Plans
26/07/1990, Alpens

 A la Riereta          un sarau n’hi ha (bis)
 que l’hereu Riera          hi ha d’anar a ballar. (bis)
 La primera dansa          l’aimada no hi va,
 la segona dansa          se’n posa a ballar.
 5 –Ai, hereu Riera,          no en ballis tant,
 que a la teva aimada          l’han de combregar!–
 Agafa el barret          i el bastó a la mà:
 –Dispensi, senyora,          que me’n tinc d’anar.–
  Quan és al cap de la vila          veu un combregar,
10 s’ajonolla en terra          i el deixa passar.
 Guaita on·t aniria,          guaita on·t anirà: 
 Quan entra al quarto          ple de gent està,
 S’ajonolla en terra          i es posa a plorar.
 –Ai, hereu Riera,          no en ploris tant:
15 casa de l’aimada          se’n va anar a ficar.
 tinc dugues germanes,          t’hi pots ben casar.
 –No estic de germanes          ni germans tampoc,
 jo en vui la Cecília          que és el meu amor.–
 Mig viva i mig morta          se’n va anar a casar
20 i amb el dir «Sí, Pare!»          morta en va quedar.

Maria Vila, Palmira Casademunt i Josefa Plans 
apren gueren la cançó juntes en vetllades d’espellofar. 
Ja la cantaven els seus pares, i també recorden que 
era cantada a la fàbrica. Sempre els ha impressionat 
la tràgica situació dels protagonistes. La canten seri-
oses i solemnes. El cant baladístic de dones soles era 
freqüent en moments on es trobaven grups femenins: a 
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més del cosir, ens han parlat d’algunes feines de fàbrica 
i, sobretot, de les anades i vingudes de la fàbrica tèxtil, 
bona estona diària on les noies no paraven d’entonar. 
Però el lloc que tothom esmenta són les espellofades 
de blat de moro que ajuntaven diverses famílies page-
ses cada nit de tardor en una casa diferent, i que era un 
dels principals cercles de relació.

Per tant, cal entendre aquesta indestriable alternan-
ça i combinació de «cançons d’abans» i de «cançons de 
moda», i cal evitar identificar cada tipologia de can çons 
amb un determinat sistema de producció o de treball i 
amb una època concreta, ja que els processos d’adap-
tació han estat diversos i complexos. Les balades, que 
sovint es volen situar només en un món rural, varen pas-
sar al món industrial en la seva qualitat de gènere narra-
tiu dels problemes socials, i no es varen abandonar fins 
que altres productes narratius d’aquests problemes 
(el cinema i, sobretot, les sèries de televisió) en varen 
substituir la funcionalitat i l’ocupació del temps d’oci. 
Repassant els arguments de les balades esmentades, 
ens adonem que gairebé totes són de les habituals 
en el repertori femení, o sigui, de les que tracten els 
problemes de la condició femenina en la societat del 
temps, i que eren cantades en cercles femenins com a 
procediment d’enculturació i de debat social de les situ-
acions que els preocupaven. El treball de la fàbrica en 
seccions de dones —tal com passava amb les cosidores, 
per exemple— era, per tant, el lloc idoni per a aquesta 
complicitat femenina i per desplegar una certa forma-
ció a través del cant narratiu, que generalment exposa 
tragèdies personals i situacions socialment conflicti-
ves. Algunes cançons de moda s’afegiren simplement 
a aquesta funcionalitat. Això ens ajuda a entendre des 
d’una altra perspectiva l’interès i el perquè, la força de 
complicitat i d’actitud social, que podia tenir per a les 
dones el fet de cantar, i de cantar a la feina.

Al mateix temps, les cançons de Nadal apareixen 
repetidament recordades i especialment una de les 
més cantades i popular en aquelles dècades: La nit 
de Nadal. Ramona Molas i Angeleta Ayats l’esmenten 
cantada per les dones grans els anys 1940, a la colònia 
de Vila-seca i a Can Tarrés (Torelló), juntament amb El 
noi de la mare. Obdúlia López, treballadora de Can Rifà 
i de Can Brocato (Manlleu), també recorda cançons de 
Nadal encara a la dècada de 1960.

Sorprèn la no al·lusió a cançons picants o satíriques, 
més enllà d’algunes de moda. En els ambients rurals 
eren molt habituals aquestes cançons, tot i que molt 
més en els sectors masculins que en els femenins. 
Per això les trobarem més a la taverna. I pel que fa 
a les sàtires i crítiques del treball, sembla que eren 
escasses a la fàbrica —i perilloses en determinades 
èpoques— tot i que en trobarem alguns exemples en 
l’apartat dedicat a les cançons fetes a la fàbrica.

Miquel Martí i Pol, a La fàbrica (1972), al·ludeix en 
dos poemes a les treballadores de la Blava de Roda que 
cantaven. A «In memoriam» diu irònicament que cantar 
era un fet sense importància, tot dibuixant el record 
d’una treballadora que netejava les comunes:

In memoriam

Com que no sempre el poema s’organitza
entorn d’una subtil regolfada de conceptes,
ara puc dir que avui hem enterrat
la Soledat González,
que feia disset anys que netejava
les comunes de la fàbrica
i un any escàs que s’havia jubilat
perquè les cames ja no la servaven.

De res no servirà que li dediqui aquest poema;
i si dic que cantava mentre feia la feina
no faig sinó narrar
fets sense cap importància.

Índex
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La Soledat González mai no havia
oblidat el seu poble, a Extremadura,
i deia que les glans que durant anys
havia compartit amb els porcs que guardava
eren de bon menjar i alimentoses.

Avui seria fàcil estibar meravelles.
La Soledat, l’havien
foragitada del seu poble
en acabar la guerra.

Tot el que es perd es perd per sempre:
vosaltres, jo, la Soledat González...

Al popular «L’Elionor» també comença explicant 
que cantava:

L’Elionor tenia
catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.
Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.
Duia trenes, encara
i deia: «sí, senyor» i «bones tardes».
La gent se l’estimava,
l’Elionor, tan tendra,
i ella cantava mentre
feia córrer l’escombra. […]

Cantar anant i tornant de la fàbrica

Les fàbriques tèxtils estan situades a tota la riba 
del Ter, aprofitant cada petit desnivell per a la res-
closa que permet utilitzar l’aigua com a força motriu. 
Algunes estan situades en nuclis habitats (Manlleu, 
Roda, Torelló o Sant Quirze de Besora), però altres es 
distribueixen pel riu en àrees que fins a la industrialit-

zació eren completament rurals i encara unes quantes 
prenen la forma de colònia industrial, amb cases de tre-
balladors annexes a la fàbrica, com passa a Borgonyà, 
Vila-seca o la Farga de Bebié. Però la majoria dels tre-
balladors provenien de pobles allunyats de les fàbri-
ques o de cases de pagès escampades pel territori. Per 
tant, era important el fet d’anar i tornar de les llargues 
jornades laborals a la fàbrica (que en el transcurs de les 
quatre primeres dècades del segle XX passaren de 12 a 
8 hores diàries), sobretot tenint en compte que durant 
bona part de l’any almenys un dels dos recorreguts es 
feia de fosc.

El camí es va fer a peu fins molt enllà del segle, quan 
per les pressions dels treballadors alguna empresa de 
les grans va arribar a disposar d’un autocar per tras-
lladar-los des dels nuclis més poblats. Entre la segona 
meitat dels anys 1940 i principi dels 1950, els treba-
lladors de Borgonyà que vivien a Torelló i els de Sant 
Pere que anaven al Pelut d’Orís començaren a disposar 
d’autocar. Però restà un camí a peu per a la majoria de 
treballadors fins a la motorització generalitzada dels 
anys 1960, poc temps abans de la decadència ja evi-
dent de la majoria de fàbriques tèxtils.

En les narracions que ens fan d’aquest camí diari es 
detecta de seguida que les noies i les dones acostuma-
ven a fer el camí en grup, i que es recollien les unes a les 
altres per les cases o pels encreuaments de camins. Els 
homes, en canvi, hi anaven de forma més individual o en 
grups més petits, rarament barrejats amb les dones.

El camí podia ser ben llarg. Per exemple, una hora 
de camí entre Sant Pere de Torelló i la colònia de Vila-
seca, un dels trajectes més transitats, o una hora i mitja 
de Sant Pere al Pelut d’Orís. Això va fer exclamar a 
Antònia Guix, que feia aquest darrer trajecte: «pujant 
a peu, és clar que la gent cantava!» Domingo Sellarès 
judica que hi havia moltes cantades a la por.
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Efectivament, grups de noies caminant de fosc 
abans de l’alba cada dia anant a la fàbrica havien estat 
moltes vegades motiu de perills i de riscos. El més 
conegut i el més narrat encara avui va ser l’assassinat 
de sis germanes de Folgueroles que anaven de matina-
da cap a una fàbrica de Roda pel «camí de les fabrican-
tes» o «de les xinxes» per part de dos joves. Un assas-
sinat de l’any 1850 que ara qualificaríem proba blement 
d’assassinat «de gènere» (Xutglà, 2000). Aquest cas i el 
nom del camí ens mostren que l’any 1850 ja eren del tot 
habituals aquests desplaçaments, sovint nocturns, de 
noies treballadores des de molts punts de la Plana cap 
a les fàbriques de les vores del Ter. Un altre element 
que ho certifica és l’elevadíssim nombre de narracions 
que ha pogut recollir el Grup de Recerca Folklòrica 
d’Osona de casos de «màgica» i de pors que es feien a 

les dones que anaven de nit a treballar a les fàbriques. 
Però, malgrat les pors i els perills, la supervivència 
imposava a les famílies pobres aquest treball de les 
noies a la fàbrica com a complement indispensable de 
l’economia rural.

Tinguem en compte que en la dècada de 1940 l’ac-
ti vitat del maquis a les àrees rurals d’Osona era alta, i 
que els guerrillers podien intervenir perfectament al 
mig de la Plana, i requisar la setmanada d’alguna fàbri-
ca abans no fos repartida als treballadors, com havia 
sentit explicar Dolors Abeyà a diversos comptables. En 
períodes del segle XIX les partides de carlins intervenien 
de la mateixa manera, a banda dels bandolers que rei-
teradament apareixien al final de cada guerra. No hem 
trobat cap comentari, però, de trobades del maquis 
amb aquests treballadors que es desplaçaven de nit.

/ Cantar a la fàbrica

Les treballadores de Gallifa que 
feien el camí de la fàbrica. 
(Arxiu Lluís Pallarols)
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Pràcticament tots els testimonis coincideixen a 
afirmar —ho haguessin viscut o no— que les noies can-
taven en aquests trajectes (Antoni Torner, Domingo 
Sellarès, Palmira Tubau, Margarida Ayats Puig, Maria 
i Lola Cases, Constància Planella, Antònia Guix, Dolors 
Abeyà, entre altres). Alguns expliquen que tot fent 
camí «les velles» passaven el rosari, i després d’això ja 
s’encetaven els cants, com recorda Antònia Guix.

Margarida Ayats Esturi viu, ja des d’abans de la 
guerra, al santuari de Rocaprevera a Torelló, i des d’allí 
sentia com cantaven les dones de pagès que anaven 
o tornaven de treballar a Can Tarrés quan passaven
pel camí de sota el pujol. Carme Tarrés, de Manlleu,
recorda que des del llit sentia cantar a les sis del matí
les dones que sortien de treballar de Can Brocato, i
que passaven pel carrer de la Font anant cap a casa. Ho 
situa entre 1945 i 1955.

Francisca Vilaró, vers la dècada de 1940, anava a la 
fàbrica a Taradell amb una colla d’amigues de diferents 
cases de les Guilleries i en aquestes caminades, ens ha 
explicat, cantava la balada El caçador.

Àngela Balart, de Sant Pere de Torelló, explicava que 
l’única manera que tenien les noies del poble de guanyar 
diners era anar a treballar a la colònia de Vila-seca, fent 
una hora de camí pel denominat «camí de la Paciència», 
nom prou evocador! Ella hi treballava al torn de nit, 
abans de la guerra, i marxaven a dos quarts de sis de 
la tarda. De camí, primer passaven el rosari i, després, 
cantaven. Recordava haver après diverses balades tot 
fent camí: El Testament d’Amèlia, L’Escriva-La filla 
del Carmesí, El mariner (podeu escoltar-ne extractes 
a l’enregistrament adjunt). Totes són balades que es 
poden qualificar de «femenines», o sigui, de les que 
exposen les preocupacions i els problemes socials de 
les dones en clau emotiva i sovint tràgica, tal com hem 
comentat més amunt.

Maria i Lola Cases, germanes, de les Masies de Vol-
tregà, també recorden que no paraven de cantar tot 
anant a Torelló a Can Tarrés amb una colla de noies, o 
més tard a Can Riva, de les Masies mateix. De l’ampli 
repertori de balades i cançons narratives que ens can-
taren (un bon exemple de tot un repertori de l’àmbit 
femení), no saben pas discernir quines es cantaven 
anant i tornant de la fàbrica, perquè totes els sembla-
ven adequades.

Altres testimonis ens parlen de cançons de moda 
i de cançons més «picants», però es fa difícil que en 
recordin de concretes.

Per cloure aquest apartat, volem aportar el record 
de Margarida Ayats Puig, de Torelló, que va  treballar a 
Borgonyà els anys 1940. Ella ja hi va anar amb el primer 
autocar que feia el trajecte, però té la imatge d’alguna 
dona, com Mercè Bracons, que a l’autocar, per curt que 
fos el trajecte, es posava a cantar cançons de moda.

Miquel Martí i Pol conta, al poema «Nocturn» (La 
Fàbrica, 1972), el cas de l’amo del bar L’Estrella, que 
deixava el nou rètol lluminós del carrer encès:

[…]
Les dones que treballen
al primer torn i que es lleven de fosc
agraeixen el gest
amb un somriure de complicitat
carregat de tendresa.

Cançons dictades a la fàbrica

«En tot un dia no acabaria pas de dir-los les can-
çons que he dictat: a la guerra i a la fàbrica, si em feien 
enrabiar!» Són paraules de Núria Campàs, nascuda 
l’any 1905 i que va treballar a La Coromina (Torelló) 



41  

entre 1920 i 1960, enregistrades pel Grup de Recerca 
Folklòrica d’Osona. Núria Campàs mai no va anar a 
l’escola. Analfabeta i d’una ràpida intel·ligència, es pot 
considerar un exemple magnífic de «dictadora de can-
çons» que continuava la tècnica dels antics dictadors. 
Va dictar la història completa del seu germà, des que 
va marxar de casa a la guerra, on va perdre les cames, 
fins que va morir, ja a casa, un temps després de la 
guerra. «Era aixís, jo, aixís passava la vida.»

Pel que sabem, ningú no va escriure aquests versos 
ni els va enregistrar, i Núria Campàs va morir ja fa prop 

d’una vintena d’anys. Sí que van quedar enregistrats 
els versos —sempre en quartetes heptasil·làbiques— 
que va dictar a la fàbrica sobre les penes dels anys de 
la immediata postguerra. Expressen una certa ambi-
güitat entre la confiança que alguns sectors populars 
encara tenien en la figura de Franco, i la desastrosa 
situació econòmica en mans d’especuladors i propi-
etaris, afegida a la repressió social que duia a terme 
la Falange i els camps de concentració: «De tot lo de 
la guerra i tot el que van fer, ho tinc tot gravat, gravat 
en el cor.»

/ Cantar a la fàbrica

Corrandes de postguerra
Núria Campàs, Conanglell (Orís)
Publicades a Roviró [et al.] (2004: 135-136)

Hem passat tres anys de guerra
i estàvem molt cansats,
volíem els feixistes
i ara ja ens han arribat.

5 Ara tampoc ens agraden
perquè no ens ho fan pas bé:
si les coses no s’arreglen
ens tirarem al carrer.

 En Franco sí que ho volia
10 que les coses anessen bé,

però els mals traïdors de burgesos
no hi volien sapiguer re.

Els amos en quatre dies
 enriquir-se volen fer
15 sobre la vida dels pobres,
 que no l’estimen de re.

Si haurien de treballar
com nosatres hem de fer,
no es burlarien dels pobres

20 que ens fan treballar per re.

Tot lo dia vinguen festes
i cantades pels carrers:
més valdria que es cuidessin
de deixar menjar els obrers.

25 Per fé’ns·e morir de gana
ara ho estan preparant:
perquè hi ha tant companyies,
estraperlistes i capellans.

 L’altre dia an a l’iglésia
30 fins varen publicar

que si algun tender robava
ja es podia perdonar,
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 anant a comprar la butlla
 ja ho tindrien arreglat,
35 pagant unes quantes pessetes
 quedaria perdonat.

 Ai, quina fam de pessetes
 aquesta guerra va deixant!
 no és la religió de Cristo,
40 la que ell ens va deixar:

 estimant els uns als altres,
 i els rics, fer-ne caritat.
 I ells roben bastant als pobres,
 la poca cosa que ens ha quedat.

45 Ja s’acabarà algun dia,
 tot arriba que té fi,
 i de les males gents aquestes
 se n’hauran de penedir.

 No serà el sis d’octubre
50 ni el divuit de juriol,
 tancats dintre nostres cases
 ploràvem del seu dol.

 Si mai més això tornava
 com ens ho han ensenyat,
55 per tantes que els en fessen
 no en planyeríem pas cap.

 No vull tenir confiança
 mai més en cap partit,
 em deixen sense esperança
60 al veure aquest amunt dit.

 Entre Requetè i Falange
 jo no sé què està passant,
 n’hi havia molts de rojos
 i avui tots s’han tornat blancs.

65 Un cop la guerra acabada
 s’ha vist aficant los blancs
 amb la seva arma a l’esquena
 per l’estat arregistrant.

 Si entre ells n’hi ha un que
70 sigui de la meva opinió,
 aquell ja no pot sortir
 del camp de concentració.

 Vinguen dingos [?] del treball
 de l’arcalde, del rector,
75 però sense la firma de Flange,
 no en pots sortir-ne’n, no!

 Com que diu que són els amos
 perquè la guerra han guanyat:
 però si són quatre canaies!
80 Ja veurem el resultat.

 Per governar avui Espanya
 tot està molt destruït,
 han de ser homes de talent
 i que tinguin bon sentit.

85 Aquets tres o quatre locus
 no es procupen de res més,
 sols a fer quatre cantades
 i fer mofa pels carrers.

 Bé podeu prou ben cantar,
90 com que tot marxa prou bé,
 sense teca, sense pa,
 garrotades, endavant.

Núria Campàs també dictava cançons o corrandes 
sobre la situació laboral a la fàbrica. Es queixava de la 
mala situació econòmica dels treballadors i d’haver de 
treballar 48 hores a la setmana per un sou miserable, 
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però no en culpava l’amo, sinó la mala administració 
d’Es panya:

Treballant quaranta-vuit hores
arribem a guanyar
per comprar un litro d’oli
i quatre quilos de pa.
De carn no en podem menjar
perquè va a cinquanta-cinc.

No donem la culpa a l’amo
ni tampoc al director:
la culpa és que aquí a Espanya
hi ha mala administració.

Aquestes corrandes li van estar a punt de complicar 
la vida laboral: «En una fàbrica que vaig treballar em 
varen fer anar al despatx del director a cantar la cançó 
el dia de la propina [el 18 de juliol]: i si no la cantava, no 
cobrava! Perquè es pensaven que deia mal dels amos, 
i el que deia era la veritat.» Això sí, ella va demanar 
d’anar-hi juntament amb una dona de la seva secció que 
era la muller d’un encarregat de confiança del director. 
El director s’ho va prendre bé —probablement s’espe-
rava una proclama incendiària— i li va donar la paga.

També va dictar una cançó sobre la ridiculesa de la 
còfia que varen obligar a posar-se a les treballadores. 
La cantaven amb la tonada de la cançó coneguda per 
La gata i el belitre, una de les melodies més habituals 
per a cantar textos improvisats en la part nord de la 
comarca d’Osona, sobretot per a les sàtires o corran-
des dels Pastorets, i amb un cert ritme rubato. «Això 
anava d’un barret, i jo ja era gran i no el volia portar; cap 
barret. I allavores, mira, vaig fer la cançó»:

Ara diu que a la Coromina  [pronuncia «Cromina»]
quina una se n’han pensat:
totes les noies i casades,
posant-se un sombrero al cap (tris)

de la nyigo nyigo nyigo
perquè això fa ser endreçat.

Quan van començar de dir-ho,
ens l’agafàvem rient 
i una li deia a l’altra:
«Tot això s’ho fan la gent»,
i ara ja ho estem veient.

Totes ja anem amb sombrero,
per respectà’ns·e bé el cap:
quan entren en aquesta fàbrica
això sembla un envelat,
tothom queda admirat.

Totes les noietes joves
la cara els està molt bé,
prò ves quines ja som velles,
ens ho hem de menester
perquè no ens està pas bé.

Ara ens donaran una bata
i un viso de tricot
i un vestit de viscosilla
que tot va en el mateix lot:
això serà molta sort.

Gràcies en Josep Maria  [«era l’amo», hi afegeix]
que Déu li vulgui molts anys
perquè ell sempre precura
pels petits i pels grans.

Ara ja la canalleta
fa dies que van parlant:
els tres Reis de la Coromina,  [pronuncia «Cromina»]
vejam què ens portaran,
quina alegria tan gran.

/ Cantar a la fàbricaÍndex
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L’anada dels Reis de l’Orient a les colònies i a les 
fàbriques a repartir alguns regals de poca consistència 
devia ser habitual, ja que també ho trobem descrit en 
el poema «Epifania» de Miquel Martí i Pol (La Fàbrica, 
1972).

A l’enregistrament adjunt podeu sentir els frag-
ments que va cantar Núria Campàs, ja que la resta ho 
va recitar. Ara bé, ella explicava que a la fàbrica això 
ho cantava juntament amb les altres dones de la sec-
ció, que ho aprenien. Ens trobem, doncs, davant d’un 
interessant exemple de crítica cantada de les feines 
de fàbrica i de la situació econòmica i política. Creiem 
que és un testimoni rar i excepcional d’una pràctica que 
devia ser força més estesa del que sembla.

N’hem recollit un altre cas: el de Ramona Serra, 
treballadora de Can Riva des de mitjan anys 1920 
—fàbrica anomenada Can Pahissa a la cançó perquè el 
senyor Pahissa en fou el director entre 1907 i 1924. 
La cançó, amb una tonada d’havanera, va ser dictada al 
temps del director Pahissa, precedent a la seva època, 
que consideraven que maltractava els treballadors. Els 
versos que recorda Ramona Serra expliquen que l’amo 
no deixava tocar «ni corn ni campana». Això fa referèn-
cia al toc de la campana (segurament més antigament 
un corn4) un quart abans de l’hora de començar un torn 
de la fàbrica i just a l’hora de començar. Així, els que 
estaven de camí i els de les cases de prop podien cal-
cular l’hora —en un temps en què només els rics tenien 
rellotge— i arribar puntuals. Com que el director no ho 
deixava indicar, alguns arribaven tard: els deixava al 
carrer quinze dies, sense sou ni feina.

4. Altra vegada és a La Fàbrica, de Martí i Pol, que hi trobem una al·lusió al 
corn en el poema «Com que ara ve el bon temps».

L’amo de Can Pahissa (corranda)

Sant Hipòlit, Manlleu i Roda
i a tots els pobles en general
tothom s’exclama que a Can Pahissa
hi hagi un amo tan animal.
Per fé’ls la punyeta
durant la setmana
no els toca ni corn ni campana:
si per desgràcia algú fa tard,
amb quinze dies de festa
ja el tenen perdonat.

Amb els anys, la campana es va anar substituint pel 
toc d’una sirena elèctrica, ja des de la dècada de 1910, 
situada molt sovint a la part alta de la teulada de la 
nau central, al mateix lloc que abans ocupava la cam-
pana. La campana va quedar per a una altra finalitat: 
indicar que hi havia foc a la fàbrica. Ara bé, en algunes 
fàbriques com a ca l’Escolà la campana encara va estar 
en ús fins a més enllà de 1960, com recorden Eudald 
Muntañà i Dolors Abeyà. En algunes corrandes, com les 
dedicades a les noies del veïnat de l’Alou (Alpens) que 
devien baixar a treballar a Sant Quirze de Besora, la 
campana apareix denominada com «l’esquella»:

Les noies de l’Alou (corrandes)

A les noies de l’Alou
que en porten davantal nou
amb quinze canes de veta
i encara no en tenen prou.

L’americana és de llana,
la gorreta de setí,
els diumenges totes a plaça
i el dilluns cap a teixir.
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Apa noies, apa noies,
que els motors ja han engegat,
la bugada vora l’aigua
i l’esquella ja ha tocat.

(recordades per Justina Sociats, d’Alpens, i cantades per 
una colla de dones d’aquest poble al CD Qui canta els 
seus mals espanta. 10 anys de trobades al Lluçanès, 
Solc, 2004)

També s’ha conservat en la memòria oral la lletra 
(publicada a la revista Roda de Ter en un article signat 
per Don Manolito, 1976) d’una corranda dictada con-
tra les noies de Roda que anaven a treballar a meitat 
de sou a la colònia de Salou en feines fins aleshores 
només d’homes, segurament a les contínues. Va ser 
una lluita dura en els primers anys del segle XX, sobre-
tot els anys 1900 i 1901. A llarg termini la va guanyar 
la patronal, i fou en aquests anys que la proporció de 
dones a les fàbriques tèxtils va augmentar notable-
ment. A Roda el conflicte va començar l’any 1900 amb 
l’acomiadament dels líders sindicals, que varen ser 
substituïts per dones i mainada. Tothom es resistia a 
ocupar-ne els llocs de treball i ja l’any 1901 els amos 
varen declarar el locaut o tancament patronal a tota 
la conca mitjana del Ter. En els disturbis, pel març de 
1901 a Torelló va morir per trets de les forces d’ordre 
l’obrer Gaspar Vigué. Es produïren dies de gran tensió 
en l’enterrament. La patronal va acabar readmetent els 
acomiadats (Albareda [et al.], 1984: 183 i 185).

El text que segueix correspon a la resistència obre-
ra a Roda davant la substitució d’homes per dones i de 
les selfactines per contínues. Explica que els homes 
avergonyeixen les noies joves tallant-los els cabells 
—símbol de feminitat— perquè van a treballar ocupant 
el lloc fins aleshores masculí a meitat de preu. La pres-
sió de la patronal porta, per tant, a un enfrontament 

entre obrers, com altres vegades havia passat amb els 
esquirols —els treballadors de l’Esquirol que substitu-
ïen els vaguistes de Manlleu— al segle XIX.

Les noies de Can Mariano
van a treballar a Salou:
els hi llevarem la cua
i els hi penjarem al sol.
Elles diran: «I tu, pare,
perquè ens hi feies anar!, 
abans dúiem cua
i ara no ens podem pentinar.»

A Vic també es varen emprendre represàlies contra 
les dones que ocupaven la feina d’homes, com explica-
va el periòdic La Plana de Vich, el 25 de juliol de 1900, 
p. 3: «Uno de los días de la semana última algunos obre-
ros zurraron á una trabajadora en la fábrica de Molas
Ricart y C.ª. Parece existen graves diferencias entre la
clase obrera de esta ciudad.»

En definitiva, els exemples precedents ens mostren 
que la fàbrica també era un lloc de crítica social i de 
sàtira, com retrobarem més endavant amb la Cançó 
del locut. Ara bé, la tècnica d’aquesta crítica prové 
de l’activa tradició dels corrandistes de Pasqua de la 
Plana, homes de llengua esmolada i d’una gran habilitat 
verbal i de rima, i que a la primera meitat del segle XX 
encara estaven plenament actius. Com veurem més 
endavant, els obrers i les societats corals claveria-
nes participaven activament en les caramelles des de 
mitjan segle XIX. Tot i que la figura del corrandista va 
quedar reduïda a les caramelles dels pobles pagesos, a 
la Plana de Vic ha quedat prou documentat aquest tei-
xit de relacions inseparables entre la societat obrera i 
la societat rural.

D’altra banda, les cançons més narratives provenen 
de la tècnica ja exposada dels dictadors de cançons. 

/ Cantar a la fàbricaÍndex
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Eudald Muntañà, de Sant Hipòlit de Voltregà, ens va 
permetre copiar una Cançó nova. Crítica xistosa de la 
gran multitud de vicis que s’han apoderat de la major 
part de dones, que ell havia mecanografiat ja fa anys, 
i que provenia de les cançons que cantava el seu pare 
a la taverna de Cal Drapaire. Ens va assegurar que el 
dictador de la cançó, que surt esmentat en les cobles 
finals del llarg mecanoscrit, era un treballador de la 
Farga Lacambra de l’època del seu pare. La cançó 
esmenta la reina i el president Sagasta, fets que la 
situarien entre 1886 i 1902 (l’al·lusió a Fernando Poo, 
d’actualitat pel tractat internacional de 1901, podria 
indicar aquesta data). Seria un altre llarg i extens 
exemple de com els dictadors de cançons passaren 
de «la botiga d’un paraire» a les naus de les noves 
indústries.

Vegem-ne només tres de les 69 estrofes:

Els que esteu en ma presència,
si em presteu atenció
i em deu permís i llicència,
us cantaré una cançó
de les dones llamineres
i algunes altres que són
les plagues més vertaderes
que s’hagin vist mai al món. […]

La cançó ja va acabar-se,
però abans us vull dir
la malícia que ens tenen
a la cançó i més a mi:
diuen que si acàs podien,
abans no s’hagi estampat,
farien privar la impremta
si no hi hagués llibertat. […]

La cançó qui l’ha dictada
jo mateix us ho vull dir,
és mon nom i apellido
Martí Coll i Camprubí,
natural de la muntanya, 
fill d’Olost de Lluçanès:
per ‘ver dit que tenen vicis
no he dit pas res de més.

Una pàgina del mecanoscrit que Eudald Muntañà va copiar de la Cançó 
Nova de Martí Coll i Camprubí. (Arxiu Eudald Muntañà)
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La sociabilitat masculina a la taverna

No és cap secret afirmar que la taverna era el prin-
cipal espai d’oci i de sociabilitat masculina —les dones 
pràcticament no hi entraven—, almenys fins després de 
la guerra de 1936-1939, per molt que en les primeres 
dècades del segle XX ja compartís aquest paper amb 
societats i ateneus d’ordre divers. Ara bé, què era exac-
tament una taverna en el primer terç del segle? Què s’hi 
feia? I quina diferència hi havia amb un cafè?

Martí Soler, de Manlleu, ho sintetitza amb qua-
tre mots: abans de la guerra, al cafè «hi anava gent 

respectable, i a la taverna venien gots de vi». A les 
tavernes, explica, hi anaven torrats i gent de classe 
baixa, però homes sols. A les tavernes no tenien cafè, 
no servien aquest producte, i tothom hi cantava. Joan 
Font ho detalla, seguint els records de jove a Torelló 
i a Manlleu: a la taverna s’hi anava a beure, en canvi 
«al cafè hi vas a passar l’estona». Recorda haver sen-
tit cantar a la taverna. Quan amb 13 o 14 anys feia 
d’aprenent a can Casó, al matí anava a beure la bar-
reja a la taverna. Margarida i Angeleta Ayats Esturi 
comenten que a Torelló la taverna més coneguda era ca 
l’Argelaguer, plena d’homes que bevien i cantaven. «Hi 
havia com un club», diuen.

/ Cantar a la taverna i al carrer

Pintura d’Alexandre Gabriel 
Decamps (1803 - 1860) titulada 
«Les Catalans», també coneguda 
com a «Espagnols jouant aux car-
tes». (París, Museu del Louvre © 
RMN / © Hervé Lewandowski)
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Eudald Muntañà explica les tavernes de Sant Hipòlit 
i, sobretot, cal Drapaire. Era un local a planta baixa, petit, 
hi havia una única taula col·lectiva i bancs, amb alguna 
cadira escadussera, i una estufa per escalfar (en alguna 
taverna es podia servir vi calent) en la qual cremaven 
espardenyots vells que arreplegava l’amo fent de dra-
paire. No hi havia cap taulell, com ara estem acostumats 
als bars. La decoració era inexistent, el terra, de cairó, 
escassament fregat, i les parets, més aviat brutes.

Normalment, la taverna connectava directament 
amb la petita botiga de queviures adjacent que regen-
tava la mateixa família, on hi havia les bótes del vi. 
Rarament s’hi menjava res, tot i que en descripcions de 
tavernes de Vic ens parlen de fer-hi «un pa amb sardi-
na», i en altres pobles expliquen que hi menjaven tords 
o guatlles de caça amb reclam. Sobre cal Drapaire, 
l’amo hi tenia pilots d’objectes, i allí hi assajava el grup 
que per caramelles sortia amb el nom de «El Carro del 
Vi» o «El Coro del Vi». 

Els elements que ens expliquen de les tavernes són 
coincidents: a la taverna només servien gots de vi o 
altres alcohols simples i, generalment, de baixa qua-
litat. Hi anaven treballadors de classe baixa, gairebé 
sempre els mateixos. El cafè era un local més senyor, 
de gent més aposentada, era més espaiós i amb tau-
les separades. Hi servien principalment cafès i, molt 
sovint, anava vinculat a una societat o a una sala de 
ball o teatre. Tant a les tavernes com als cafès es podia 
jugar a cartes i a daus. Gairebé tots els testimonis 
situen les tavernes abans de la guerra, com si després 
ja entressin en una decadència inevitable, en compe-
tència amb l’aparició dels bars.

En un article, «La taberna», del número 5 de l’Ideal 
Manlleuense de l’any 1916 (11 de març, p. 3, que podeu 
veure en la imatge adjunta) trobem una sucosa descrip-
ció de com consideraven la taverna els il·lustrats de la 

vila: «el pudridero de la baja sociedad.» L’argumentació 
coincideix del tot amb les que escrivien   Clavé i els seus 
col·laboradors a El Metrónomo els anys 1863 i 1864. 
L’ideal claverià era treure els obrers de les taver-
nes degenerades per educar-los en societats d’ajuda 
mútua on no hi intervingués ni el vi ni el joc. L’article 
manlleuenc té la mateixa posició regeneracionista que 
el moviment de les societats corals, amb una voluntat 
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educadora i des d’una visió paternalista del que convé 
als obrers, i hi afegeix la referència positiva a la bibli-
oteca de la societat esperantista Amikeko. No és cap 
secret el vincle de les societats esperantistes amb 
alguns moviments obreristes.

A més de les tavernes de poble, hi havia les cantines 
de camí, com la que regentava la família de Pilar Sardà, 
entre Manlleu i La Gleva, prop de Can Remisa. Ella 
recorda els homes que hi anaven a beure —a menjar, 
molt poc— el vi amb porró, el licor dolç (barreja d’anís 
i vi o vi dolç), el vi calent i la ratafia només els diumen-
ges. Feien tertúlia, però no recorda que cantessin.

A Sant Hipòlit de Voltregà hem pogut fer-nos una 
idea aproximada del panorama de tavernes i cafès que 
hi havia gràcies al record d’Eudald Muntañà i de Dolors 
Abeyà, tots dos fills del poble. Tot seguit assagem 
una síntesi dels locals que hi havia en la dècada de 
1930 —amb una població d’uns 1.820 habitants, segons 
IDESCAT, majoritàriament treballadors de fàbrica o 
mossos de pagès— procurant matisar el caràcter de 
cada negoci:

Cal Drapaire (can Nasi a principi del segle XX). Era una 
taverna que tenien botiga (no feien cafè). Hi anaven 
els treballadors i els rabassaires. Cantaven molt. 
Eren d’ideologia explícitament republicana.

Can Bellaca. Anàloga a l’anterior, també era una taver-
na que tenia botiga. Treballadors i rabassaires. Hi 
cantaven una colla d’homes.

Cal Music (amb accent prosòdic a la i, segons la pronún-
cia antiga habitual). Una altra taverna de treballa-
dors que hi cantaven.

Can Canaletes. Taverna i botiga. No tenen el record que 
s’hi cantés tant.

Can Dijous. Hostal amb botiga. Per Nadal hi jugaven al 
quinto. Hi cantaven.

Can Salero. Una taverna de proletaris situada a l’ex-
trem del poble, amb botiga de queviures i vins. Hi va 
sorgir la colla de fundadors de La Veu de Voltregà, 
i hi assajaven.

La Catòlica. Cafè i teatre. Hi anaven «els senyors», «els 
més rics», com ara el director de Can Riva. Eren 
considerats «els de dretes». El nom prové de la 
societat d’activisme catòlic que, com a la majoria 
de pobles, es va fundar com a alternativa a les socie-
tats i ateneus obrers.

Can Reus. Cafè i teatre. Eren «més del poble». No els 
consideren de dretes, però tampoc específicament 
obrers.

Can Peret. Cafè i fonda amb restaurant. També «de 
senyors», però menys que La Catòlica. S’hi trobaven 
els ocellaires.

El Foment o La Cooperativa. Cafè. Feien ball el diu-
menge.

El Bar (és el primer testimoni d’aquesta denominació 
nova). Local petit.

Dels mateixos anys, a Torelló ens han esmentat les 
tavernes de can Peix i de ca l’Argelaguer, i els cafès de 
can Guiu, can Molas, can Pietx i de l’Escola Dominical, 
local catòlic i seu del moviment catòlic juvenil dels 
Lluïsos (Angeleta i Margarida Ayats Esturi). A Les 
Masies de Voltregà, les tavernes de ca la Dalda (amb 
botiga on venien de tot), cal Manco, cal Moliner, i un 
petit cafè a la Coromina (Domingo Sellarès).

De Manlleu, es fa molt difícil d’establir una llista 
de l’alt nombre de tavernes i de cafès, però el poc 
rastre que han deixat les tavernes ens permeten donar 
alguns noms d’aquesta classe de locals: Vistalegre, 
Monconill, Julià (al carrer del Pont), segons recorda 
Palmira Tubau.

/ Cantar a la taverna i al carrerÍndex
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De Roda de Ter, podeu consultar l’article de la 
revista El 13 de març de 1991, sense signatura, on apa-
reixen els cafès de l’Ateneu, de can Meliton (conegut 
també com «la Mina» i on feien ball, protagonitzat per 
gent d’altres pobles), del Casino, del Centre Catòlic i de 
can Llepa. A més, hi havia locals i sales de ball en altres 
nuclis petits de la Plana, com ens recorda Angelina 
Auladell: Montecarlo (a Vinyoles d’Orís, les Masies de 
Voltregà), cal Peyu (les Masies de Voltregà), el Cap 
del Pont (Manlleu, al límit de La Gleva) el Casino i les 
Monges (les Masies de Voltregà, a la Gleva).

De Vic, tenim notícia esparsa de diverses tavernes, 
com eren can Vilaró, amb botiga, al carrer de Verdaguer; 
can Peret, a la rambla de Sant Domènec; ca l’Escabeiat 
i can Feliu, al carrer de Gurb, ja en la postguerra; can 
Miramarges, que es transformà en lloc de menjars 
també a la postguerra. Però només ens entretindrem a 
descriure’n una: can Gatxa.

Can Gatxa estava situat al carrer del Bisbe Mor ga-
des, a les naus que encara avui es troben davant de 
l’edifici de la Policia Nacional. Era un magatzem o celler 
de vins i licors amb arcades d’aparença modernista, on 

Grup de gent al bar Parramon de Roda de Ter. Dècada de 1950. (Arxiu Pere Vilaseca)
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venien i repartien vi a la menuda. L’amo en la dècada 
de 1930, en Sala, era el corresponsal vigatà del diari 
republicà i anticlerical El Diluvio (1879-1936). Enmig 
de les bótes i de les aixetes, havent sopat, entre les set 
i les deu del vespre, s’hi reunien diàriament una colla 
d’obrers, amb el got a sobre les bótes i més drets que 
no pas asseguts a les escasses cadires del local. Allí, 
entre beguda i xerrada, cantaven fent «el primer i el 
segon», o sigui, a dues o tres veus. La família Montaner 
recorda que hi anava en Francisco Montaner Gardés 
(Vic, 1893 - 1963), treballador de la fàbrica del Tint, 
i que de jove portava la geganta de la ciutat. Entre 
altres cançons de gresca, li agradava cantar la balada 

El sastre, que presenta un episodi eròtic i ambigu, molt 
conegut en l’antiga tradició de carnestoltes.

Una altra de les tavernes vigatanes d’una activitat 
semblant era can Mencior [Melcior], a la carretera de 
Barcelona (actual passeig de la Generalitat), on també 
anava en Francisco Montaner. Allí hi havia un coro 
d’homes que actuaven acompanyats amb guitarres 
i bandúrries, tal com descriurem a l’apartat dedicat 
als cors satírics. A en Cisquet Montaner li agradava, 
amb els amics, «anar a fer marrinxa», o sigui, a fer un 
berenar de gresca, beure i tertúlia amb cantades. Devia 
ser una denominació molt habitual a Vic, ja que en una 
contracrida de les festes de Sant Miquel de 1857 ja 
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Una vegada hi ‘via un sastre          que venia de cosir,
que venia de Manresa          i un dilluns el dematí.
Va trobar-ne tres ninetes          a la vora del camí,
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–Ai adéu, Sant Pere Martri,          ai adéu, Sant Valentí,
feu que em tornin les calcetes          i una missa us faré dir!–

El sastre
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descriuen els vigatans com a «senyors marrinxeros»,1 i 
com a «marrinxaires» en crides de la dècada de 1870.

També queda constància que es cantava al cafè 
Vilanova, a la rambla del Carme, local social dels Tonis 
i considerada la seu dels pagesos, on havia tingut la seu 
el cor Talia. I encara al cafè Mexicà, on durant la guerra 
sorprenien els entonats cants dels soldats bascos 
refugiats a l’antic convent del Carme (els Hermanos), 
i on després de la guerra cantava el quartet vocal 
L’anxova enamorada. El Mexicà va acollir en la post-
guerra una reunió d’homes d’extracció treballadora i 
professionals liberals que mantenien una certa afinitat 
—callada, és clar— amb els ideals republicans.

El model de taverna que hem descrit per a la Plana 
de Vic, era molt general a tot Catalunya. En tenim notí-
cia de moltes comarques on el fet de cantar també hi 
era habitual. En realitat, la tradició que ara coneixem 
amb el nom d’«Havaneres» —un determinat gènere de 
cants— prové del cant, de temàtica molt més variada, 
d’aquestes colles de taverna, que cantaven sense ins-
truments i picant, com a màxim, el ritme a la taula amb 
els dits o amb els artells. Tant podien cantar una melo-
dia famosa d’òpera com una cançó de ball, una melodia 
de sarsuela o una sardana, una balada antiga o un cuplet 
de moda al Paral·lel, una jota, una havanera exòtica o 
una sàtira política amb ritme d’havanera. Això sí, per 
poc que poguessin cantaven a dues o tres veus.

1. Es tracta d’una contracrida conservada a l’AEV que critica l’ar gu mentació 
de la crida oficial, seguint una habitual tradició vigatana. En aquest cas 
amb el títol «A la trompicada», els primers versos són:

 Salut, filla de Montseny,
 salut, ciutat de la paia,
 salut, pàtria de Babaia,
 salut, Vic sempre famós,
 salut, senyors marrinxeros,
 salut, nobles vigatans.
 Pobres i rics, xics i grans,
 Alegria i fora plors.

La semblança dels cants entre comarques ens la 
confirma Pilarín Garcia, que després d’explicar com 
cantaven «l’alt i el baix» a can Gatxa de Vic, diu que en la 
dècada de 1950 encara sentia cantar una colla d’homes 
que es trobaven a can Grabiel de Palafrugell, taverna i 
botiga, per cantar —sense instruments— «amb l’alt, i el 
baix, i el baríton», en un típic tercet dels habituals a les 
tavernes de la costa.

Podeu trobar un magnífic exemple de proclama 
política en l’havanera —amb el ritme singular de negra 
amb punt, negra, negra— Fonso que t’han destronat o 
La República (que podeu escoltar en els enregistra-
ments adjunts cantada per Joan Tresserres i Comajoan; 
va ser publicada a Roviró [et al.] (2004: 125-128), on 
s’evoca la figura de Ferrer i Guàrdia, pedagog afusellat 
a Montjuïc l’any 1909 com a escarment de la Setmana 
Tràgica:

‘Fonso que t’han destronat,
massa que han tardat
i encara t’estranya.
Perquè els Borbons
han causat,
i sempre han estat,
la ruïna d’Espanya.

I aquells malvats dels Borbons
n’eren el matons
quan espalordien.
I apoderat de les claus
per fer el poble esclau,
que ells s’hi divertien.

Si algun deia la vritat
n’era afusillat
de nit o de dia,
o tancat en un penal
com un criminal
i allà s’hi podria.
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Des d’aquí en va venir un fatig,
ve de Montjuïc,
una veu que no es cansa:
és una veu que es comprèn bé
que és la veu d’en Ferrer
que en demana venjança.

Màrtirs de la llibertat
que mai s’han cansat
amb penúries i muntes,
ara n’estan passant balanç.
Que tots els ciutadans
escolteu la súplica.

Ara tots els ciutadans
i els bons republicans
escolteu la súplica.
Que en vagi per sempre més
de cara el progrés
la nostra república.

En respectarem la llei
emprò no en volem rei
ni cap sangonera.
Volem que totes les nacions
obrin els pendons
i una sola bandera.

Cal Drapaire de Sant Hipòlit

Quan tenia entre sis i vuit anys —poc abans de la 
guerra—, Eudald Muntañà cada tarda anava a buscar el 
seu pare a cal Drapaire. El pare, treballador de fàbrica, 
deixava el fill dormint la migdiada amb l’encàrrec que 
quan es despertés l’anés a buscar a cal Drapaire. Cal 
Drapaire «era casa seva», ens diu. Allà es trobava cada 
vespre, cap a les set, amb la mateixa colla d’homes 
—uns set o vuit ja d’una edat madura, entre els trenta i 

tants i els cinquanta i tants— i feien la tertúlia, bevien 
vi (o la barreja, si de cas, amb aiguardent o cassalla), 
jugaven al truc i cantaven. S’hi passaven dues hores 
llargues i, a l’estiu, la gent s’aturava al carrer per sentir-
los cantar, les dones incloses.

Muntañà explica que no cantaven sarsueles, sinó 
cançons de taverna, i ens ha cantat diverses de les can-
çons que recorda de xic allí, i que podeu trobar en exem-
ples triats a l’enregistrament adjunt. D’una banda, can-
çons de vindicació republicana, com La República, però 
també de gresca, amb els balls més o menys picants de 
l’època, sovint amb ritme d’americana. El país de Xauxa, 
per exemple, és alhora de gresca i també la imaginació 
de la utopia social obrera al segle XIX. Algunes cançons 
venien de les balades rurals, com El pobre terrisser o 
A Gironella, i també hi cantaven sardanes de moda a 
l’època o cançons populars, probablement de cuplets, 
com Demà és diumenge. O també cantaven i jugaven 
a Els esclops d’en Pau, fent de tant en tant una tren-
cadissa de gots. Al capítol precedent ja hem tractat 
les cançons que feien els mateixos treballadors, amb 
la Cançó Nova dictada per un treballador de la fàbrica 
que Muntañà conserva per escrit. Recorda que gairebé 
totes eren en català, i que quan alguna cançó els agra-
dava molt, s’entretenien a cantar-la diversos cops.

Cantaven a tres veus, «l’alt, el segon i el baix», d’a  -
prenentatge completament oral i sense cap coneixe-
ment de teoria musical. Muntañà, que ha fet molts anys 
de músic, explica que, a grans trets, dos homes feien 
l’alt, un o dos el segon i dos més el baix, a més d’algun 
que encara hi podia afegir una veu més aguda, amb 
molta llibertat. La segona veu acostumava a cantar les 
terceres paral·leles inferiors a la primera, mentre que 
el baix feia els graus tonals o una obertura rítmica de 
l’acord tonal, a la manera que ara atribuïm a les havane-
res, i sovint també en diàleg amb les altres dues veus. 
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Un procediment ben habitual i que coincideix amb la 
descripció de  Roca i Bisbal que hem citat anteriorment. 
Hi recorda el Nè —amb una potent i magnífica veu de 
baix, que contínuament deia «jo tot d’aquí», tocant-
se l’orella amb el dit—, en Pepet dels Xais —Josep 
Capdevila, pastor, l’únic que no treballava a la fàbri-
ca—, en Blanco —conegut com el La la lai per l’afegitó 
de «la la lai» que feia sempre en les seves tornades—, 
l’Andreuet del Roig, en Peirot —que procurava fer l’alt 
sense gaire bon resultat— i en Jep de can Cadiraire —el 
seu pare. També hi anava un home amb el mal de sant 
Pau (epilèpsia), que de tant en tant havien de socórrer. 
Ell es trobava molt acollit en aquell ambient d’homes 
grans, i li deixaven tastar, de tant en tant, un cul de got. 
A més, el feien cantar amb ells, mentre algun es posava 
la mà a l’orella, amb el colze a la taula, per acoblar més 
bé la seva veu a la dels altres.

Muntañà ens ha ensenyat el comportament de les 
veus en un parell de cançons que recorda bé, i l’estil de 
veu potent i extravertida d’aquells homes.

La República

República n’és la luna,
República n’és el sol,
república, república
n’és el quadré espanyol.     [no sabem entendre «quadré»]

Viva Figueras y Salmerón,
viva Lo Huerta y Pi i Margall,
republicanos, l’abajo el rey,
viva Lo Huerta, la nueva ley.

Hem escrit el text d’aquesta cançó d’orgull repu-
blicà dels temps de la Primera República amb la pro-
núncia entre catalana i castellana que recorda Eudald 
Muntañà de la colla de Cal Drapaire. La primera quar-
teta ha estat molt popular, amb moltes variants, a dife-

rents punts de la geografia ibèrica ja des dels temps de 
la Primera República Espanyola, com mostra la novela 
Caín de Luis Coloma, publicada el mateix any 1873 
(Madrid: Antonio Pérez Dubrull, editor):

 
Republicana es la luna,
republicano es el sol, 
republicana es mi jembra [amada o novia en 
republicano soy yo.  altres versions]

No hem trobat, en canvi, notícia de la segona quar-
teta, on apareixen els noms de tres dels quatre pre-
sidents de la breu etapa republicana, a més d’una 
probable referència a la revolta federal cantonalista 
de l’Horta murciana.

El país de Xauxa

Els rius de Xauxa
no són pas com els d’aquí,
si aquí hi passa aiga
allà només passa que vi
i les fonts ragen
se’ns parar ni un sol moment
rom i canya,
també aigardent.

 Marxem, marxem,
 marxem a Xauxa,
 no ens entretinguem!

I allà hi ha uns arbres,
que mai els han esporgat,
que en fan carn d’olla,
escudella i estofat.
I les palmeres
fan melons
i les alzines 
fan confits dels bons.
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En realitat es tracta de dues estrofes d’una cançó 
més llarga sobre el paradís imaginat per les classes 
populars, cantada modernament pels obrers de fàbri-
ca, però que anteriorment ja ho era per la pagesia, 
amb diverses versions repartides gairebé per totes les 
comarques dels Països Catalans. La pintura del país 
de Xauxa de Bruegel el Vell, en els anys de les guerres 
entre Reforma i Contrareforma, ens indica la força 
d’aquesta imatge des de feia segles en les classes 
pobres, segurament originada en una mítica descripció 
de Francisco Pizarro d’un indret peruà. Una altra versió 
moderna de Xauxa, molt propera als ideals de la utopia 
anarquista, va ser escrita pel pedagog Antoni Bori i 
Fontestà (1862 - 1912) en el recull Lo trobador català 
(1892), i també va tenir gran popularitat. Ha quedat 

en la memòria oral fins a l’actualitat, com hem pogut 
comprovar en una versió gairebé sencera recitada per 
Josep Fornells Brugué, nascut a Campdorà l’any 1929, i 
treballador a la fàbrica Torras Hostench S.A. de Sarrià 
de Ter.2

Xauxa

Xauxa és el país més gran
i bonic per excel·lència;
allà es neda en l’opulència
i de pobres no n’hi han.

2. La força del nom de Xauxa arriba fins a l’actualitat amb la Societat
Coral Xauxa, que té la seu a la Rambla del Raval de Barcelona, al bar Visca 
Xauxa.

/ Cantar a la taverna i al carrer

Homes cantant en una taverna, dibuix 
de Maria Ferrés i Puig. (Museu de la 
Marina de Vilassar de Mar) 

Índex
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Allà no mana ningú
i tothom creu i va recte,
perquè s’acata i respecta
el pensar de cada ú.
Així tots viuen tranquils
i amb la més dolça harmonia,
sense crims, ni policia,
ni plets, ni guerres civils.
No es fan quintes ni eleccions;
com que no hi ha propietaris,
no hi ha advocats, ni notaris,
ni es paguen contribucions.
Allà ningú té la dèria
del treball per l’interès,
perquè al no haver-hi diners
no es coneix mai la misèria.
Tothom troba el que demana:
i per acontentar qui ho vol
cada dia surt el sol
i plou set cops la setmana.
La pluja no els encaparra;
el dilluns, plouen cabrits;
el dimarts, coloms rostits;
el dimecres, botifarra;
el dijous, rets i cotilles;
divendres, fruites i vanos;
dissabte, puros havanos,
i el diumenge, mandonguilles
i préssecs rossos com sols.
Allà sols hi ha fruites fines
i les pomes camosines,
albercocs de pinyol dolç.
Les cases són de torrons;
les parets, de xocolata;
les rieres, d’or i plata;
i els camps, coberts de capons.
Els arbres donen vestits;
les muntanyes, perles riques;
els jardins, flors molt boniques,
i les fonts, vins exquisits.

Allà no s’ha de passar
cap pena per poder viure;
vinga broma, vinga riure,
i menjar bé, i disfrutar.
Així és que com que hi regna
tanta alegria i quietud,
s’hi disfruta una salut
que els metges no hi tenen feina.
I quan ja s’és a la vora
de les portes de la mort,
ve una febre, un atac fort,
i… bona nit i bona hora!
Amb això, sense disbauxa,
si us agrada el que es diu,
aneu a passar un estiu
allà a la terra de Xauxa.
I quan sereu de tornada,
com que jo no hi he estat mai…
d’eix país hermós i gai,
ja em contareu si us agrada.

Ai, Jaumet

En un taller de modistes
va passar un cas molt xocant:
treballant-hi nenes maques
se’n va perdre i el fil blanc,
la mestressa furiosa,
pitjor que un guàrdia civil,
les fa despullar totes:
cap d’elles tenia el fil.

 Ai, Jaumet,
 ai, Jaumet,
 no me vengas cantando esas cosas,
 ai, Jaumet,
 ai, Jaumet,
 tapa, tapa, tapa
 que en fa molt de fred,
 Jaumet.
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Quan jo n’era petiteta,
per guanyar-ne algun calé
venia figues de moro
per les portes del carrer,
les venia per dotzenes
i una que me’n va quedar
el promès, que no era tonto,
la figa em va demanar.

«És que aquesta gent [els de cal Drapaire] ho bus-
caven tot, això», ens explica Muntañà per justificar 
aquesta cançó «atrevida», i molt del gust i de la moda 
dels cuplets de les primeres dècades del segle XX.

Per la Mare de Déu dels Dolors, el divendres abans 
de Rams, portaven un tabernacle amb una imatge de la 
Mare de Déu de mida notable des de l’església a una sala 
annexa a la taverna de cal Drapaire. Dolors Abeyà, quan 
tenia 8 anys (1934), com altres nenes i dones, sobretot 
les Dolors, hi portava flors per indicació de la seva mare. 
Però li causava sorpresa que la dona de cal Drapaire, 
que era notori que no anava mai a missa, tingués cura 
de la imatge dels Dolors precisament els dies de la 
seva festa. Cal Drapaire, sentia a dir, era una taverna 
de treballadors del tèxtil, republicans i tinguts per des-
creguts. El seu avi, Jaume Abeyà, n’era un dels habitu-
als; havia estat alcalde de 1920 a 1924 (Anglada, 2008: 
52) i fou jutge de pau del poble en l’època republicana.
L’àvia era molt amiga de la mestressa de cal Drapaire.
Recorda que els mateixos que cantaven cada dia a cal
Drapaire també eren una de les colles més típiques que 
sortien a cantar per caramelles. En definitiva, cadascu-
na de les sis o set colles que sortia a cantar les cara-
melles de Pasqua pertanyia o tenia el lloc de reunió en
una taverna o cafè del poble, com veurem de seguida,
i algunes amb noms tant eloqüents com la famosa «El
Carro del Vi» o «Coro del Vi», que és el nom dels que es 
reunien a Cal Drapaire, i que devia tenir les mateixes

característiques dels cors satírics i humorístics que 
tractarem més endavant.

Però pot semblar encara més sorprenent que la 
mateixa colla de cal Drapaire per Setmana Santa també 
sortís a cantar La Passió sagrada pels carrers de Sant 
Hipòlit (Dolors Abeyà). Hereus dels cantadors de les 
confraries religioses —que no han deixat testimoni oral 
a Sant Hipòlit—, feien, en canvi, la mateixa funció ritual 
malgrat estar completament allunyats de la pràctica 
devota i, sobretot, de l’Església com a institució. Un 
dels que hi anava a cantar era Ramon  Masferrer, nas-
cut cap a la dècada de 1880 i conegut per en Music. 
Per carnestoltes antigament havia tocat la cornamusa 
i, en aquests anys, sortia el Dijous Sant pels carrers a 
cantar La Passió amb la colla de cal Drapaire (Anglada, 
2008: 87).

Com sovint ens expliquen els cantadors de confra-
ries de diversos punts del mediterrani nord-occidental, 
allò important és el fet humà i comunitari del ritual que, 
juntament amb l’emoció i la força de cantar, els empe-
nyen a formar part d’una activitat que, sovint, no els 
atrau des de la devoció. Tornem a trobar, doncs, que el 
cant dels treballadors ressitua les antigues pràctiques 
cantades i alhora socials en el nou context.

Les caramelles de Pasqua

L’antiga tradició de cantar pels carrers i les cases 
de pagès la nit de Pasqua també serà represa ben 
d’hora pels grups de treballadors industrials.  Clavé 
va començar precisament la seva activitat de dirigir 
grups d’homes cantant tot organitzant les carame-
lles de Pasqua a la Barcelona de mitjan dècada de 
1840, i les societats corals claverianes ja des de l’inici 
varen adoptar les «serenates» de la nit de Pasqua com 
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una de les activitats indefugibles del calendari anual. 
Ara bé, tal com ja especifica  Clavé en un article a El 
Metrónomo, el setmanari de les societats, el seguici 
que feien les societats corals era una adaptació del 
que ell havia pogut veure en diversos pobles de la 
Catalunya central.3

No ens allargarem amb els detalls i les variants 
complexes que pot prendre aquesta activitat cantada 
en l’ambient rural (podeu veure’n una síntesi a Ayats, 
2007a), però sí que cal remarcar que les caramelles 
eren un moment importantíssim en el calendari cantat 
de la pagesia, i hi participaven grups espontanis de 
joves i les importants confraries religioses, especi-
alment la del Roser, que estructuraven l’organització 
local de l’ajuda mútua i del ritual religiós des d’almenys 
els segles XVI o XVII. El centre de les caramelles era la 
interpretació dels Goigs de La Mare de Déu del Roser 
o els Goigs de Pasca a l’Empordà, a més dels cants de 
capta dels ous.

En el mateix article  Clavé especifica que aquests 
cants es cantaven «entonando los demandantes una 
sencilla cantilena á una ó á dos voces, calcada sobre 
una especie de coplas en que se esponia harto á las 
claras el objeto de su peticion. Al final de cada estrofa 
todos los demás á coro imploraban del cielo la mayor 
suma posible de felicidades para las familias dadi-
vosas». Per tant, la capta dels ous es feia cantant a 
l’uníson o també a dues veus.  Clavé ja avança que els 
cants antics «han llegado hasta nosotros para morir 
eclipsados por los coros modernos tan popularizados 
hoy en dia en Cataluña» i que «hoy, […] se ha revestido 
de los atractivos propios de una época de progreso». 

3. «Pocas habrán sido las sociedades corales catalanas que en la noche de 
hoy [vetlla de Pasqua] hayan dejado de tomar parte en las características 
serenatas, conocidas con el nombre de CARAMELLAS» afirma  Clavé a El 
Metrónomo, núm. 13 (5 d’abril de 1863), p. 3.

En realitat, cent cinquanta anys després encara a 
diversos pobles es canten les caramelles seguint les 
maneres «antigues»; ara bé, cal admetre que en moltes 
localitats des de la dècada de 1860 les caramelles 
ja es transformaren envers el model de les societats 
corals, i dins d’un progressiu i imparable procés de 
folklorització.4

 Clavé descriu la comitiva de joves de la societat 
coral la mitjanit de Pasqua que, seguits d’una cobla (en 
aquell moment significa orquestra, sense cap relació 
amb la posterior cobla de sardanes) que sona una con-
tradansa, es dirigeixen a casa de l’alcalde amb un cavall 
al davant amb l’estendard de la societat i amb nens 
que fan llum amb torxes i fanalets. Els cantadors van 
uniformats en dues files i amb el paper de les lletres 
de les cançons als dits. Al darrere, joves amb perxes, 
cistelles ornades de flors i cintes, i nens amb rams de 
flors i llaminadures, seguits per cavalleries i per carros 
per als ous. Canten davant la casa de l’alcalde i en un 
recorregut pels carrers que s’atura a cantar davant 
dels balcons de les noies. Interpreten cants compostos 
expressament per a les caramelles alternats amb la 
cobla instrumental. Ofrenen a les noies llaminadures, 
flors i versos, i elles els ofrenen ous i menjar, a més de 
«sus mas penetrantes miradas, sus mas placenteras 
sonrisas». Acaben el seguici a la sortida del sol.

El Dilluns de Pasqua van a fer una fontada els 
ma teixos joves amb les noies: «Un año despues cuenta 
la comitiva con un individuo menos.» Es tracta, per 
tant, d’un seguici de joves i de festeigs, i ens indica un 
dels elements fonamentals del moviment claverià, que 
ha estat poc destacat. Era un moviment principalment 
de joves. En el cas de les caramelles, el jove casat es 
retirava.

4. Utilitzem el terme folklorització en el significat que li atribueix Josep 
Martí (1996).
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El Metrónomo ens informa que els seguicis cantats 
de les societats corals es feien també per altres fes-
tes assenyalades del calendari: molt especialment per 
Carnestoltes i per la fontada del dimecres de cendra 
(núm. 6, p. 54 i 56), però també la nit de Nadal, la nit de 
Sant Joan i la nit de Cap d’Any. És interessant la canta-
da de la nit de Nadal que en una informació de Reus (El 
Metrónomo, núm. 49 (25 de desembre de 1863), p. 2) 
s’explica com a caramelles: «en la próxima noche buena, 
es probable que algunos individuos pertenecientes á la 
sociedad coral del Centro, ó bien otros de la Minerva, 
salgan á recorrer las calles de la poblacion, organizando 
lo que se dice las caramellas» […] «se ha restaurado 
entre nosotros esta antigua costumbre.» Efectivament, 
cantar caramelles es feia antigament la vigília de 
Pasqua o també de Nadal, com encara es fa avui a les 
Pitiüses. A mitjan segle XIX a Reus encara queda cons-
ciència de la tradició nadalenca, però la cantada es 
continuava fent a moltes poblacions com Igualada, Sant 
Feliu de Llobregat o Sarrià. A Vic tenim una notícia de 
El Eco de la montaña (reproduïda a El Metrónomo, núm. 
51 (10 de gener de 1864), p. 5) d’una cantada la nit de 
Cap d’Any: «La víspera del año nuevo los individuos de 
la sociedad coral Ausetana de Euterpe obsequiaron á 
varias familias de esta ciudad, cantando á las puertas 
de sus casas escogidas piezas. Tambien oimos otras 
se renatas dadas por una bien dirigida orquesta.» 

Els testimonis orals que hem aplegat també remar-
quen de seguida la notable diferència entre les cara-
melles de pagès —denominades sovint «camilleres» o 
«camalleres» i formades per grups d’homes o de joves 
que anaven de casa en casa cantant goigs i corrandes 
de lloança i de sàtira— i les caramelles de poble o de 
vila com les que es cantaven a Manlleu, a Sant Hipòlit, a 
Torelló, a Roda o a Vic. En les vilatanes eren prou dife-
rents tant la formació dels grups com els instruments 

i el repertori: cada any presentaven una cançó nova i 
rarament hi participava la figura individual i comba-
tiva del corrandista que improvisa els textos oral-
ment (com ens aclaria Pere Adam), sinó que cantaven 
corrandes preparades prèviament a l’acte. En alguns 
pobles els dos models d’activitat s’arribaven a barrejar 
o, almenys, a trobar. En altres, com Manlleu o Torelló, 
durant el segle XX el model pagès era considerat ja llu-
nyà enfront de l’activitat vilatana, que devia iniciar-se 
ja al darrer terç del segle XIX.

A Vic tenim un testimoni magnífic de les caramelles 
entre 1919 i 1930. Mn. Andreu  Ramírez (1901 - 1995), 
organista de la catedral, recordava perfectament les 
colles que la nit de Dissabte Sant sortien a cantar cara-
melles (i no pas diumenge, com va fer-se després de la 
guerra), començant per la plaça Major, per fer la crítica 
de l’any: «sortir i dir les coses de l’any.» Deia que eren 
grups de 30 o fins 50 homes que cantaven a la mane-
ra de «els coros d’en  Clavé», «les cantava gent gran» 
tots junts a una veu o en terceres paral·leles, i sense 
cap instrument. Els homes ho assajaven en algun cafè. 
Ell va escriure el que recordava d’algunes d’aquestes 
cançons fent-hi un acompanyament amb piano. I així 
rememorava versos de la pèrdua de Cuba, amb l’està-
tua de Colom, i dels ministres de l’època. Un grup de la 
Joventut Obrera Catòlica també sortia a cantar, però 
aquests ja cantaven a tres veus. Ens va recitar i cantar 
fragmentàriament diverses cançons (vegeu-ne exem-
ples a l’enregistrament adjunt, resultat d’una entrevista 
del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona de 1988):

Cançó del locut [locaut]

Passejant-se i fent el maco,
la butxaca sense un ral,
a l’estanc no hi ha tabaco
gràcies a la patronal.

/ Cantar a la taverna i al carrerÍndex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro62  

 Ens van declarar el locut
 i tothom cap al carrer,
 qui gemega ja ha rebut
 i sempre llenya a l’obrer.

Qui de gana es desespera
pot anar molt de bon grat
a visitar la caldera
d’aquell teatre cremat.

Text cantat per Mn. Andreu  Ramírez. Rita Molist i 
Mar  garida Masjoan recorden exactament els matei-
xos versos amb lleugeres variants: al segon vers «les 
butxaques», al segon vers de la tornada «i tots plegats 
cap al carrer», i tres versos abans d’acabar «pot anar de 
molt bon grat».

Tracta del tancament a tot Catalunya de la Fe deració 
Patronal que, com a mesura de pressió al govern, va 

Teatre Principal de Vic en l’incendi del 26 de maig de 1919. (ACOS)
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deixar en la misèria milers d’obrers. Va començar a 
Vic pel desembre de 1919 (Tornafoch, 2003: 215-
218; 2007). En la cançó, la crítica al comportament 
de la patronal és directa, a més de fer-se al·lusió a 
les calderes de ranxo que es preparaven per a la gent 
que no tenia res per menjar, i que se situaren al solar 
del «teatre cremat», o sigui, el Teatre Principal de Vic 
(inicialment Teatre Ausonense), davant de l’església 
de Sant Domènec. El teatre havia estat construït 
entre 1868 i 1869, en plena Revolució Gloriosa, i fou 
destruït per un incendi molt poc abans del locaut, el 
26 de maig de 1919 (Salarich, 1972: 64). Francisco 
Montaner, que va viure com a treballador el locaut de 
1919 i va participar a fer ranxo al teatre cremat, expli-
cava la versió popular de la crema del teatre: deia que 
l’havia cremat el «clero» perquè el foc havia començat 
just una hora després d’acabada la representació de 
l’obra El Místic, de Santiago Rusiñol. L’obra presenta, 
sense esmentar directament el poeta de Folgueroles, 
la trà gica fi de Jacint Verdaguer, en conflicte amb la 
je  rar quia eclesiàstica i amb els poderosos, alhora que 
apunta a la lluita social i obrera com una alternativa al 
cristianisme malentès de l’Església. L’obra havia estat 
estrenada al teatre Romea de Barcelona pel desembre 
de 1903, un any i mig després de la mort de Verdaguer, 
en el que es pot entendre un homenatge que li feia 
Santiago Rusiñol.

Cançó de carnestoltes

Visca la burla,
visca la sal,
visca les restes
de carnaval.
El nostre mestre
és divertit,
sinó mireu-lo 
com va vestit.

Ai, Espanya, que estàs mala!
Quin remei et donarem?
És difícil el curar-te
si no et ve un remei del cel.

Carnestoltes quinze voltes
el teu nom volem honrar:
ets el rei de la tabola
i et venim a festejar.
Taralalà, taralalà

Lloa el carnestoltes i aprofita per fer crítica polí-
tica. Té l’aspecte de les típiques cançons de carnaval, 
amb diverses semblances amb les que es canten enca-
ra actualment al Carquinyoli del carrer de Gurb de Vic 
per Sant Albert de Sicília.  Ramírez va insistir que es 
cantava per caramelles.

La festa dels orfeons

Diumenge passat
a la plaça de toros de Vic
van acudir-hi molts
amb motiu de la festa d’orfeons,
cantaren tots junts
un programa molt ben escollit
i per acabar
varen voler cantar Els Segadors.

La plaça plena d’una gran gentada
quan el programa ja n’era acabat
quedava el núvol d’una pedregada
que va deixar-ho molt ben escombrat.

I al final de tot,
ara bé lo més bo i lo millor,
van servir un banquet
al mig de l’andén de l’estació:
va haver-hi estofat
amb picada de cebes i alls.
De tanta coïssor,
van haver-hi molts crits i desmais.

Índex
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Sàtira que descriu l’atac d’un grup d’oficials i de 
suboficials del destacament de Vic a la sortida de la 
Festa dels Orfeons que va organitzar el 9 d’octubre 
de 1921 l’Orfeó Vigatà del Conservatori a la plaça de 
toros. Després d’alguns incidents ja anteriors entre 
militars i catalanistes, i amb el rerefons de la guerra 
del Marroc, els cantaires es varen atrevir a entonar 
Els Segadors al final de l’acte, i els militars varen 
desembeinar sabres, varen amenaçar amb pistoles i 
varen realitzar desenes de detencions. Després, a l’es-
tació alguns cantaires de fora varen tornar a cantar Els 
Segadors i un grup de militars va encetar una pallissa 
general «als de la ceba» que cridaven molts «ais». 
L’endemà varen tancar les botigues, i la tensió va durar 
diversos mesos (Tornafoch, 2003: 225-227; 2007). La 
cançó diu «diumenge passat», cosa que desmentiria 
l’afirmació de  Ramírez que era una de les cançons 
fetes per a les caramelles. Més aviat, a les caramelles 
es devien recuperar les cançons que s’havien fet més 
populars durant l’any.

El quartel de Vic

Rates, puces i escarbats
el quartel desocupeu
que ha arribat cavalleria,
jo no sé si us entendreu! [repetició a dues veus
 en terceres paral·leles]
No són de can Collarito
els soldats que han arribat,
són soldats que porten llança
i tot ho fan tremolar.

Sàtira sobre l’arribada a la caserna de Vic d’una 
unitat de cavalleria procedent de la guerra del Rif (vers 
1926), que s’haurà d’enfrontar a «rates, puces i escar-
bats». La cantaven a dues veus: «ja s’ho arreglaven!». 

Can Collarito (pronunciat en fonètica nord-oriental 
«culleritu») era la botigueta de joguines barates i pro-
ductes de poca volada que a l’època venia els soldadets 
de plom per jugar els nens. Estava situada a Plaça, a la 
cantonada del carrer de Verdaguer per la banda nord, 
a l’extrem del típic recorregut de les voltes «de baix», 
que anava de can Conill a can Collarito.

La farola de la plaça

La farola de la plaça
n’ha ben desaparegut.
Per [com] mai no cremava
gens de greu no ha sapigut.
Segons diuen males llengües, [dues veus a terceres
l’han vengut d’ocasió: paral·leles des d’aquí]
d’una part n’han fet agulles,
d’altra pa de racció.

Sàtira sobre la decisió de tirar a terra, vers l’any 
1924, els fanals dissenyats per Antoni Gaudí al carrer 
de J. Verdaguer just a l’entrada de la Plaça de Vic, fanals 
que havien estat construïts l’any 1910 amb motiu de les 
festes del centenari del naixement de Jaume Balmes 
i de la solemne obertura de la part alta del carrer 
(Junyent, 1976: 357 i 359).  Ramírez explicava que s’hi 
cantava la segona veu en terceres paral·leles, «que tot-
hom s’hi agafa» sense haver-ne de saber. Deia que feien 
«el tercer de Caldes», segurament barrejant l’expressió 
acadèmica «terceres» amb l’expressió popular «fer el 
segon de Caldes».

Rita Molist i Margarida Masjoan ja recorden la 
participació de nens en caramelles del matí de Pasqua 
a Vic. A la dècada de 1940 sortien a cantar cinc o 
sis colles de caramelles, la majoria infantils, amb els 
de l’Orfeó Vigatà, els de la Casa Caritat i la Colla del 
Remei. També sortia un grup de joves, el Tranquil’s 
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club, format entre altres per Ernest Coma, Josep Maria 
Solà i Sala i Salvador Balienyes, en una formació que ja 
ens condueix a les colles humorístiques d’homes.

A Manlleu els inicis de les caramelles protagonitza-
des per obrers es barregen amb els primers cors Clavé 
de les quatre darreres dècades del segle XIX. Fins al 
segle XX, però, gairebé no tenim testimonis concrets 
d’aquesta activitat. El número 12 de Ideal Manlleuense 
de 1916 especifica que el dissabte de Pasqua (s’en-
tén que a la nit) cantaren els cors de les societats de 
Pescadors i Aucellistes i de la Joventut Catòlica. Com 
era ben habitual per caramelles, al costat de cors més 
o menys institucionalitzats sortien a cantar colles de
societats o d’amics que, la resta de l’any, no cantaven

en cap altra ocasió. Per tant, no cal deduir de la notícia 
que aquestes societats tinguessin un cor constituït 
oficialment, sinó que sortien a cantar juntament amb 
els cors establerts i amb les colles satíriques que 
tractarem en l’apartat que segueix. En aquests anys 
de vagues i locauts, Gonçal Cutrina explica de Ripoll 
(Cutrina, 1986: 85): «no tot són conflictes en el món del 
treball. En el moment d’oci, els obrers que composaven 
la Societat “Els Filadors” entre moltes d’altres activi-
tats, organitzaven cantades de caramelles per celebrar 
la Pasqua florida.»

Ja l’any 1929, el Manlleu Quinzenal ens informa que 
la Unió Coral Manlleuenca prepara caramelles per a la 
nit de Pasqua amb lletra de  Joan Castells i música de 
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Alguns membres de la Unió Coral Manlleuenca en 
un aplec de Caramelles celebrat a la font de can 
Remisa, entre 1930 i 1936. (Fons fotogràfic l’Abans. 
Manlleu
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Joan  Martínez (núm. 4, p. 7), i que sortiran a cantar cara-
melles el cor de la Joventut Catòlica, el de la Unió Coral 
Manlleuenca (o sigui, els dos grans corrents ideològics 
i socials) i «els deixebles del mestre manlleuenc Antoni 
 Font» (núm. 6, p. 15). L’any 1930 concreta que surten 
a cantar tres cors: la Unió, l’Agrupació Sardanista i els 
alumnes del mestre  Font. El 1931, la mateixa publica-
ció (núm. 56 i 59) especifica que el poeta Lluís Pou i 
Solà, un dels fundadors de la Unió Coral, escriu la lletra 
de les caramelles d’aquell any tant per al grup de canta-
dors de l’Agrupació Sardanista, que canten amb música 
del mestre  Viladomat, com per al grup dels alumnes del 
mestre  Font. En el número 143 (1933) de la publicació 
esmentada s’incloïa un suplement —que no hem pogut 
localitzar— amb les lletres de caramelles escrites per 
Lluís Pou. El músic Jaume  Roma Degés (1925), deixeble 
del mestre  Martínez,5 recorda que Lluís Pou —que qua-
lifica de «poeta de Manlleu»— era un gran corrandista, 
que per caramelles sempre sortia a cantar i les corran-
des «se les feia ell».

Però d’aquestes caramelles, també en té un clar 
record Palmira Tubau (1921), que als 8 anys va comen-
çar a cantar a la Unió Manlleuenca. Explica que la nit del 
dissabte de Pasqua, a les nou del vespre,  sortien els de 
la Unió a cantar, des de la seva seu, fent un recorregut 
amb atxes per diferents indrets dels carrers i places, i 
s’aturaven a cantar davant de la casa d’alguns prohoms 
a qui es volia obsequiar. Recorda que aquella nit sor-
tien els cors de la Unió, «del Centro» (Centre Catòlic, 

5. El mestre Joan  Martínez (1899 - 1955), director de la Unió Manlleuenca, 
va ser el principal director i professor de música de Manlleu durant gran 
part de la primera meitat del segle XX. Palmira Tubau recorda que vivia al 
carrer del Pont on la família tenia una gorristeria (taller de gorres). L’altre 
gran músic que es va establir a Manlleu en aquells anys va ser Mn.  Josep 
Aulet (1881 - 1956), que dirigia els cors rivals, els del Centre Catòlic i la 
Schola Cantorum parroquial. A Barcelona, hi vivia Joan  Viladomat (1885 
- 1940), manlleuenc que triomfava al Paral·lel.

que seria la Joventut Catòlica ja esmentada, dirigida 
per Mn.  Josep Aulet), «els sardanistes» (Agrupació 
Sardanista) i «la cobla d’en Serra», una colla humorísti-
ca que tractarem en l’apartat següent. Cada any, cada 
colla cantava una cançó nova, composta per a l’ocasió, 
on es cantava la primavera, les noies i la Pasqua, a 
part dels que hi afegien algunes cançons de sàtira, com 
hem vist a Vic i veurem de la Cobla d’en Serra. Els can-
tadors de la Unió eren homes, i només per caramelles 
s’ajuntaven amb el grup de nens i nenes que va fundar 
el mestre  Martínez ajudat per Eduard  Ricart, i que 
la resta de l’any cantaven sols com a cor infantil. Per 
caramelles cantaven grans i petits acompanyats d’uns 
quants instruments, i formaven el grup més nombrós 
que sortia a cantar aquella nit. A dreta i a esquerra del 
mestre  Martínez s’obria un cercle de cantadors, pràc-
ticament tancat en rotllana, amb els violins al darrere 
(en una disposició de cercle tancat habitual, tal com es 
pot veure en fotografies del temps de moltes localitats 
diferents). Palmira Tubau té la vivència que les carame-
lles eren molt esperades i molt seguides.

Martí Soler i Costa (1922) recorda la Unió can-
tant caramelles —cor que qualifica «de treballadors», 
coincidint amb Palmira Tubau, que els situa com a 
socialistes—, ja que ell des dels 8 anys va cantar a la 
Schola Cantorum parroquial, dirigida el 1930 per Mn. 
 Portavella i poc després per Mn.  Aulet. També s’afegi-
en a cantar les caramelles amb la colla del Centro, tots 
homes. I, a més dels rituals religiosos, també cantaven 
als Pastorets del Centro, on deixaven anar algunes 
corrandes contra l’ajuntament, que considera no gaire 
fortes: «perquè no s’arreglaven els carrers i aquestes 
coses.» Angelina Auladell també recorda aquestes cor-
randes al final dels Pastorets.

L’any 1934, el Manlleu Quinzenal informa que cap 
entitat no surt a cantar caramelles a Manlleu aquell 
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any. No sabem si el motiu era per alguna circumstància 
particular o si es tracta d’un indici d’abandonament 
d’aquesta activitat.

Ja a les dècades de 1950 i 1960 a Manlleu sortia 
a cantar caramelles la colla de Mn.  Rovira, formada 
per nois vinculats a la parròquia que només cantaven 
en aquesta ocasió anual. A la darreria de la dècada de 
1940 i a la de 1950 també sortia una colla denominada 
Els Tranquils, que Jaume  Roma Degés dirigia per cara-
melles, i que estaven acompanyats per clarinet, trom-
peta i altres instruments com es pot veure a la foto-
grafia adjunta. Aquesta colla, més alguns dels antics 
integrants de la Unió, serien els que vers 1954 van 
crear la Cítara, el nou cor Clavé d’homes que ac tuava a 
Manlleu en les dècades de 1950 i de 1960, i que també 
participava en les caramelles.

Pilar Sardà també recorda que a la dècada de 1940 
una colla de cinc o sis homes de Manlleu, una mica grans 
(en Quelet carboner, en Manyonya, el sastre Sallés i en 

Ramon Tubau), sortien a cantar La Passió («Jesucrist, 
la Passió vostra», en català) per les cases de pagès, 
sense instruments, li sembla que per Setmana Santa. I 
diu que a La Passió «feien el solo». O sigui, molt sem-
blant a com ho feien a Sant Hipòlit els de cal Drapaire. 
També diu que cantaven trossets de sarsueles, com ara 
de La Dolorosa.

A Sant Hipòlit, per caramelles sortien a cantar, 
abans de la guerra, totes les colles de les tavernes 
que hem esmentat i, és clar, el cor Clavé La Veu del 
Voltregà (el Coro), com recorden diversos testimo-
nis. Pere Adam aclareix que cantaven «sense corran-
des», ja que aquestes «són de pagès», però que feien 
«camalleres noves cada any». En canvi Eudald Muntañà 
recorda un corrandista de Manlleu que anava a Sant 
Hipòlit. Muntañà té present la colla de caramelles El 
Carro del Vi, que és el nom —tret del quadre de cos-
tums de Ramon Vidales estrenat al Teatre Romea l’any 
1903— dels de Cal Drapaire per anar a cantar fora de 
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Grup d’homes cantant caramelles a la colònia de Borgonyà. (Associació de 
veïns de Borgonyà)

Colla d’Els Tranquils tornant de cantar caramelles. (Fons fotogràfic l’Abans.  
Manlleu)
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la taverna. Un nom que retrobem denominant altres 
cors d’aquesta mena de diferents localitats, com Olot. 
Eren uns 15 o 20 homes que cantaven tancats en rot-
llana amb un «director», que era el que ensenyava les 
cançons. El dissabte de Glòria sortien a cantar per les 
cases de pagès i el diumenge al poble. Eren els mateixos 
que per Setmana Santa anaven a cantar La Passió al 
davant de casa del metge, com a senyal de respecte, 
però que «no cantaven davant de missa» (o sigui, davant 
de l’església). El cor de Can Dijous, un dels altres de les 
caramelles de Sant Hipòlit, assajava dos cops per set-
mana tota la quaresma.

Després de la guerra, sembla que durant anys només 
devia cantar, i de dia, una colla infantil vinculada a la 
parròquia, fins que s’inicia el cor La Violeta i, finalment, 
en la dècada de 1950 reapareix La Veu del Voltregà.

La colònia tèxtil de Vila-seca és un bon exemple de 
les caramelles a les colònies fabrils abans de la guerra, 
sota l’impuls de l’oci infantil i juvenil organitzat per 
l’Església. La revista La Veu del Ter, núm. 20 (1930), 
ens descriu mínimament la cantada:

El dissabte de Glòria, al matí, sortí la mainada d’aquesta 
colònia (Vilaseca) a cantar les típiques «Caramelles» les 
quals foren dirigides per Mossèn Esteve  Farrés, capellà 
de la Colònia. A la nit, malgrat la inseguretat del temps, 
sortí el Chor de joves, a fer diverses cantades a les nos-
tres fadrinetes, les quals agraïren aquesta gentil·lesa 
amb xardorosos aplaudiments i presents de totes menes. 
[…]
El Chor era dirigit per l’esmentat capellà, el qual demos-
trà una vegada més l’interès que te en fer divertir a xics i 
grans. […]
Sortiren […] els «Choristes» de la Unió Jovenil a cantar les 
típiques Caramelles per diversos carrers de la Vila. Dites 
caramelles consistien, en bona part, a tirar unes humorís-
tiques amoretes a les dones, les quals —menys mal— se 
les prengueren força a la fresca.

Palmira Alsina i Teresa Oms recorden aquests anys 
a la colònia, amb les «camilleres» dirigides pel mossèn 
i per en  Joan Dueso, músic de trombó en una orquestra 
de Manlleu. També de Vila-seca per caramelles obte-
nim la informació de l’existència d’un cor a La Farga 
Lacambra:

El Chor de la Colònia Lacambra ens feu una visita el dis-
sabte de Pasqua a la nit i cantaren boniques caramelles 
acompanyats per  l’orquestra «Catalunya» i dirigits pel 
nostre amic En Rafel  Portús. [Orquestra i director de 
Torelló] (La Veu del Ter, núm. 20 (1930)).

Les activitats de les caramelles a Vinyoles d’Orís 
i a les colònies de Borgonyà i de la Farga de Bebié en 
la postguerra devien ser molt semblants a les de Vila-
seca, si fem cas dels testimonis, respectivament, de 
Domingo Sellarès, Antonio José Pérez Funes i del llibre 
de Pa  quita Vinyeta (2002: 95-96). A Vinyoles, amb 
el que guanyaven per caramelles feien una excursió: 
Domingo Sellarès en recorda una a Andorra. A la Farga 
de Bebié els anys 1950 rondaven la colònia cantant i 
ballant acompanyats per l’acordeonista  Puertorico, 
i imprimien en un full la cançó o caramella nova de 
cada any. Vinyeta ofereix el text de la de 1958 i una 
fotografia amb els caramellaires —nois amb corbata i 
noies mudades— amb les cistelles, l’acordeonista i un 
faristol.

Ara bé, Domingo Sellarès també recorda de Vinyoles 
que per caramelles el dissabte a la nit sortia la «colla 
de pagès», amb platets i bombo i altres instruments 
que tenien a mà. I ens parla del «coro» que per «cami-
lleres» feien els del Molí de les Feixes, acompanyats 
per un acordió. Una colla que també podia sortir per la 
festa major d’Orís.

A Roda de Ter, la publicació Ressò, en el número 
7 (1933), esmenta «la ronda de Caramellaires de la 
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Cooperativa Obrera “La Pau Rodenca” que en les tra-
dicionals festes de Pasqua Florida alegraren el poble 
amb llurs cants de Resurrecció». Miquel Coll, Pepeta 
Prat i Carme Ribes recorden, de les dècades de 1930 i 
de 1940, les colles de caramelles del Centre [Catòlic], 
de la Cooperativa, de l’Ateneu, de Can Llepa, Can 
Meliton, Can Parés (cafès i tavernes) i de Can Banyes, 
aquests darrers qualificats com els que cantaven cor-
randes. El corrandista més conegut, seguint l’estil «de 
pagès», era en Santa, que vivia precisament al barri 
més rural de les Cases Noves.

Trobem diverses notícies de les caramelles a la 
revista Roda de Ter. L’any 1949 trobem mencionat que 
els cors del Centre Parroquial reprenen les caramelles, 
i el 1950 (núm. 32) que un cor d’homes i nens surten a 
cantar caramelles. I en el número 55 (1951) una altra 
cantada de caramelles per part del cor del Centre 
Parroquial. Al número 31, p. 3, també s’esmenten balls 
de bastons en les caramelles de 1950, una de les par-

ticularitats que trobem a diverses zones de la comarca 
d’Osona, al Bages i al Solsonès. Antònia Bassaganya 
Corominas (1932) recorda alguns versos de les corran-
des d’aquells anys: 

Amb cistells molt ben guarnits,
passegem per los carrers:
sortiu, nenes eixerides,
les que hi teniu vostre promès.

A Torelló, Margarida i Angeleta Ayats Esturi recor-
den que, abans de la guerra, ja sortien a cantar nois 
i noies barrejats, fet insòlit en altres localitats, per-
tanyents a les entitats del sector catòlic: els Lluïsos, 
els fejocistes i l’Escola Dominical. També recorden 
nois i noies en el cant de Les Agonies pels carrers per 
Setmana Santa.

Si les caramelles de pagès, seguint la manera «anti-
ga», anaven a càrrec dels confrares del Roser i/o a 

Colla de Caramellaires de la Farga de Bebié acompa-
nyada per l’acordionista  Puertorico. (Arxiu P. Vinyeta)
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càrrec de colles espontànies d’homes joves, les rela-
cionades amb els treballadors de les fàbriques es 
movien entre les cantades dels cors establerts i de les 
colles joves de les associacions cíviques, d’una banda, 
i les cantades dels homes de les colles de taverna i 
humorístiques, de l’altra. Ja els anys 1930, si no abans, 
va començar una incorporació dels nens i una valoració 
de les caramelles des del punt de vista d’una «tradició» 
pròpia que cal conservar. En certa manera, el procés 

de folklorització i el procés de traspàs de l’activitat al 
sector infantil poden ser fenòmens paral·lels, resultat 
tots dos d’una transformació de les caramelles i d’una 
pèrdua de les funcionalitats socials que les havien fet 
interessants fins aleshores per al sector jove.

En la postguerra, la prohibició de les sàtires i de la 
crítica contribuirà a fer difícil la continuïtat dels sectors 
obrers i dels joves en les caramelles. El nombre de colles 
va disminuir, sembla, de forma radical, i es va substituir 

Un caramellaire enlaira la ballesta oferint clavells. Roda de Ter, dècada de 
1940. (Arxiu Emília Casacuberta)

El grup del Centre Catòlic cantant caramelles a la plaça Major de Roda de 
Ter acompanyats per una cobla. Dècada de 1940. (Arxiu Josep Serra)
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per la via de «la tradició», entesa com un dels escassos 
moments de sociabilitat de carrer per mesos. Això sí, 
ara a càrrec gairebé exclusivament de nens i joves 
vinculats a les parròquies o als cors parroquials. No 
tenim notícia de la intervenció de la Sección Femenina 
del règim franquista en aquesta activitat, però no seria 
gaire sorprenent. D’altra banda, el moviment associatiu 
catòlic en va fer un dels lligams amb una antiga identitat 
catalana, juntament amb les sardanes.

Cal precisar, però, que en pobles pagesos més 
petits (en tenim testimonis a Tavertet o a Vinyoles 
de Portavella) a la postguerra encara ho tornaren a 
reprendre els confrares, centrat com fins aleshores en 
el cant dels Goigs de la Mare de Déu del Roser.

Malgrat que alguns cors Clavé recuperaren les cara-
melles just quan a la dècada de 1950 se’ls va per metre 
refer les activitats, la part de crítica ha estat absent 
de la majoria de pobles —potser amb l’excepció de 
Folgueroles i alguns anys de Sant Julià de Vilatorta— 
fins a final del segle XX.

La incorporació de les nenes ja va començar vers els 
anys trenta en alguns cors més institucionals —com la 
Unió Coral Manlleuenca— i els de les parròquies. Però 
l’exclusivitat masculina o la majoria masculina encara 
serà habitual en molts pobles fins gairebé els anys 
1960. Com veurem tot seguit, els escassos cors satí-
rics i humorístics que quedaran després de la guerra 
seran exclusivament masculins fins a les profundes 
transformacions de la dècada de 1970. 

Les colles satíriques: la Cobla d’en Serra de 
Manlleu

Les colles que per caramelles sortien a cantar 
composicions satíriques o humorístiques pels carrers 

tenen una llarga tradició. Probablement caldria cercar-
ne l’origen en els cors i les màscares de carnestoltes, 
que a tot el món catòlic cantaven les misèries, les crí-
tiques i les veritats en els excepcionals dies d’alteració 
del poder i de l’ordre social. En el món rural això era una 
constant, i ha deixat testimoni en diferents indrets de 
la comarca d’Osona, tant a la zona de muntanya, com 
Rupit, com a la Plana (segons les dades del Grup de 
Recerca Folklòrica d’Osona). A Manlleu, per exemple, en 
les dues primeres dècades del segle XX colles de treba-
lladors, sempre homes, representaven per carnaval el 
popular Ball d’en Serrallonga, deixant d’anar a treballar 
per dur-lo a terme, com recordava Ramon Tubau i hem 
pogut llegir més amunt a La Veu de Catalunya. I serien 
aquests mateixos homes, amb disfresses només els 
dos o tres principals personatges, els que ho haurien 
representat per altres indrets de la Plana, com recorda-
va Pilar Cabanyol de Torelló. A Vic trobem els cants de 
carrer típics dels antics carnavals readaptats i encara 
avui vigents per a la comitiva del Carquinyoli en les fes-
tes de Sant Albert del carrer de Gurb.

La tradició carnavalesca d’estudiantines que canten 
o de cors humorístics era molt general a la Catalunya
del segle XIX, amb una relació inseparable amb els
naixents cors Clavé, tot i que l’activitat de carnestol-
tes no s’adeia gaire amb l’ideal claverià. En canvi, el
mateix  Clavé sí que inicià l’activitat precisament amb
les colles de caramelles, malgrat que n’eludeix del tot
els significats religiosos per remarcar-ne els prima-
verals, amorosos i patriòtics. Les informacions de El 
Metrónomo ens indiquen que durant la dècada de 1860 
era constant la participació de cors que cantaven en les 
desfilades, carrosses i mascarades de carnestoltes,
molt sovint sota una intenció de recollir diners per als
pobres i els aturats. Així, per exemple, El Metrónomo, 
núm. 7 (22 de febrer de 1863), p. 6 comunica:

/ Cantar a la taverna i al carrerÍndex
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La espresada sociedad coral de Euterpe en la imposibili-
dad de organizar por sí sola una mascarada, como venia 
practicando en los años anteriores, por hallarse muchos 
de sus individuos sin trabajo a consecuencia de la crisis 
algodonera [Guerra de Secessió als Estats Units] y no 
serles posible acceder á las exigencias de los alquiladores 
de carruajes, caballerías y trajes, y deseando sin embargo 
contribuir al alivio de los necesitados, principal objeto 
que motivaba la citada organizacion, acogió con sumo 
gusto la invitacion […] para verificar una cuestacion á 
beneficio de las casas de beneficiencia y de los obreros 
sin trabajo. [canten durant la cavalcada de Pireo].

 Cors humorístics d’homes, com El Waltz Burlesco 
de Torroella de Montgrí (1905), dirigit pel mestre 
Pere Rigau, eren fruit d’aquestes estudiantines i cors 
de carnestoltes del segle XIX. En la fotografia adjunta 
podeu veure’ls amb vestit d’etiqueta i barret de copa 
de senyors músics amb una disposició d’orquestra, on 
tots els instruments eren falsos, de cartó i fusta, i els 
imitaven amb la veu.

Una altra continuïtat dels cors satírics del segle 
XIX que ha arribat fins als nostres dies, la trobem en 
els «coros» o comparses satíriques del barri barceloní 

Colla humorística 
El Waltz Burlesco 
de Torroella de 
Montgrí. (Arxiu 
Can Quintana)
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de La Barceloneta —fins fa poc només masculines; 
ara poden ser masculines o femenines, però mai bar-
rejades. Estan relacionats amb els antics cors Clavé i 
cadascun té la seu en un bar o cafè, però són cors que 
no canten, només representen, amb vestits i una certa 
coreografia, acompanyats d’una petita colla d’instru-
mentistes. Per això també són coneguts com a «coros 
muts».

La revista Aurora (núm. 2, p. 4) de l’any 1897 es fa 
ressò d’una sortida dels membres d’un cor a menjar 
i cantar a la Font del Remei, situada a l’actual barri 
barceloní de Sarrià. La notícia explica com tornen des-
filant i cantant pels carrers mentre es dirigeixen a la 
societat humorística La Banya i en destaca «el teatro 
de La Violeta alternada con sus humorísticas piezas 
que eran muy bien recibidas y aplaudidas». Uns quants 
anys més tard, però, llegim una crítica directa dels cors 
Clavé envers «esas collas humorísticas que sin querer, 
tanto mal hacen a la obra de  Clavé» (La Violeta de 
Clavé, gener de 1922, p. 7).

L’inici de molts cors d’homes a diferents viles de 
la Plana de Vic podria estar relacionat amb aques-
tes colles de cantadors, alhora que tampoc no esta-
ven lluny de la tradició de cantadors de les confrari-
es religioses masculines. Hem vist a Sant Hipòlit de 
Voltregà els cantadors republicans de Cal Drapaire, 
i en el sorgiment del cor La Veu del Voltregà en els 
anys 1920 trobem referències a colles informals que 
es trobaven a cantar en una taverna i en fontades i 
celebracions anuals. A Torelló, segons les recerques 
d’Antoni Camprodon (1995a), el Coro d’en Diego (situat 
vers 1860, probablement dels més antics de la Plana 
segons les noves maneres) seria una colla d’amics que 
al voltant d’en Dídac, «Diego»,  Masmitjà (1825 - 1902), 
propietari i fill d’un notari ben aposentat, i a l’entorn 
del seu harmònium, rondaven pels carrers festejant les 

noies i cantant noves composicions fetes pel mateix 
Diego i pel seu amic dramaturg Joan Deordal. També 
intervenien en les representacions del teatre dels 
Lluïsos (joves catòlics) i del Teatre Gros. Cap a 1870 
s’estableixen ja institucionalitzats com a cor Clavé, 
dirigit pel músic Ramon  Reig i Moreta, i coneguts pel 
Coro Gros, que competirà a partir de 1873 amb el Coro 
Xic, format per obrers del Pelut.

 

/ Cantar a la taverna i al carrer

El dijous llarder s’acostumava sortir a berenar. La gent solia anar disfres sa-
da. Grup de dones de Roda de Ter. Dècada de 1950. (Arxiu Àngela Codina)

Índex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro74  

Però aquesta orientació d’algunes colles que es 
transformen en societats corals constituïdes de forma 
estable no treu que altres colles continuessin aquest 
model satíric i humorístic, i cantessin a les tavernes i 
en ocasions anuals cada cop més comptades, especial-
ment per caramelles.

Malgrat que la premsa osonenca del segle XIX recull 
contínuament les cantades o serenates nocturnes, 
també és veritat que en censura les que tenen un 
caràcter obscè o vulgar. En els bans d’alguns ajunta-
ments, com el de Torelló (AMT), hi trobem aquesta 
creixent censura del poder establert envers les canta-
des nocturnes i les expansions sonores pels carrers i 
gairebé sempre fent-ne una relació amb les tavernes. 
És una de les maneres de «civilitzar» i de controlar els 
grups que no s’avenien a les noves maneres d’ordre i als 
models de vida que imposaven les noves concepcions 
del món urbà modern. Tal com passava amb l’ordre dins 
les fàbriques, en complir uns horaris i unes convencions 
del temps, del cos i de l’espai que se separaven de les 
convencions de la societat precedent, el món sonor 
també havia d’estar sota control:

A principios del mes actual por la Alcaldía de Torelló se 
publicó un bando prohibiendo terminantemente cantar 
coplas en las calles y plazas de la población, ordenando 
en él al propio tiempo que las tabernas se cerraran á las 
once de la noche.
El bando de referencia lo aconsejó la necesidad de poner 
coto á escándalos, que según informes, se han evitado (El 
Ter, 18 de novembre de 1899, p. 3).

Prohibit: cantar «cançons profanes»; jugar a pilota i 
jugar a cops de pedra; cantar pels carrers, cridar i xiular 
prop de l’església; banyar-se despullat al riu (homes, 

és clar!);6 portar màscares, de nit, per carnestoltes i 
vestits que ridiculitzin els religiosos o les autoritats 
(Albareda [et al.], 1984: 188). Una evident intervenció 
en els comportaments dels treballadors que els vol 
«educar» des dels valors previstos pels poders civils i 
religiosos, en aquest cas fent causa comuna el progrés 
i el catolicisme.

Un cas d’aquestes colles seria el del Carro del Vi de 
Sant Hipòlit, que només sortien per caramelles cap a 
les dècades de 1920 i 1930; i a Torelló, en les mateixes 
dècades, la colla de la taverna de ca l’Argelaguer, que 
també sortia només per caramelles, amb un personat-
ge que actuava de «director». Margarida Ayats Puig 
recorda que en alguns cants criticaven les dones que 
no sabien fer la feina.

A Manlleu, en les primeres dècades del segle XX hi 
havia actuat —no queda clar si només per carnestoltes 
o també per caramelles— «L’orquestra sorda», una 
orquestra que feia veure que tocava, tothom amb el 
seu instrument, sense que sonés res.7 El que figurava 
de director era un personatge singular i molt popular a 
la vila, anomenat Tatuet, que es movia fent veure que 
els escoltava atentament, segons ens explicava Ramon 
Tubau (1893 - 1992). Un any, en Tatuet i una colla varen 
representar per carnestoltes la paròdia de la vinguda 
del Diputat, anant a rebre el personatge que feia de 
Diputat a l’estació del tren i passejant-lo per les cases 
més miserables. Varen acabar amb un banquet d’aren-
gades i sardines a la plaça. Com veurem més endavant, 
la rebuda i la passejada per la localitat del Diputat elec-
te per la circumscripció, amb l’acompanyament cantat 
de la societat coral, era habitual a Manlleu i a Vic ja en 

6. El periòdic vigatà La Plana de Vich del 4 de juliol de 1900, p. 3, ho 
explicita prou: «no debe tolerarse que los chicos se bañen completamente 
desnudos en la Riera, debajo de las murallas de la ciudad.»
7. Al carnaval de Solsona encara actualment hi actua una denominada 
«Orquestra Sorda».
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la dècada de 1860. Per tant, és en aquest context que 
pren força la paròdia satírica de la colla d’en Tatuet.

Ramon Tubau recorda a Manlleu la típica cançó de 
«Carnestoltes quinze voltes», i explica que en aquesta 
cançó «hi havia primer i segon que cantaven a solo i 
tots els del passant responien el respost [tornada]», o 
sigui, que cantaven a terceres paral·leles. El personat-
ge principal anava vestit com un general, a cavall, i feia 
el pregó. El dilluns, en el ball de les dones, aquestes 
anaven a buscar els homes: era l’únic dia de l’any que ho 
podien fer.8 El darrer dia enterraven a la plaça el ninot 
del carnestoltes enmig d’actuants de ploraneres.

Eulàlia Homs i Soldevila, nascuda a Manlleu l’any 
1901, recordava: «de petita, petita, a nou o deu anys, 
anava a la plaça de Dalt Vila, on posaven un carnestol-
tes de palla. La gent anava allà i cantava el Carnestoltes 
quinze voltes.» Eulàlia Homs en recordava diverses 
quartetes que corresponen de molt a prop a la versió 
de les Cobles d’en Carnestoltes que va publicar El Ter 
l’11 de febrer de 1899, atribuint-la a un manlleuenc 
de mig segle enrere. Això sí, amb petites variants més 
«atrevides» en la versió oral, com ara:

El dijous llarder es comença
aquest goig amb gran tropell,
de dies a les ballades,
i al vespre tots a la pell.

[…]

8. En alguns pobles més de muntanya, com ara Rupit, en deien «el dilluns
de les pastores» i, segons dades del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, 
era el dia que les dones casades deixaven el marit a casa per anar a ballar 
elles amb els joves del poble, en un espai excepcional de llibertat feme-
nina. Alguns records dels nois joves dels anys 1920 deixen entendre que
era una ocasió per a la iniciació sexual dels joves amb les experimentades 
casades.

I també aquelles dones 
que les han d’acompanyar
i quan són a casa seva
ja les han de despullar.

És interessant assenyalar que la versificació del Ser-
mó d’en Carnestoltes correspon a l’estructura de les 
codolades, un gènere poètic d’època medieval que a 
Catalunya rarament traspassa el segle XV, però que 
ha quedat vigent a l’illa de Mallorca. És veritablement 
excepcional trobar-lo en una composició popular del 
segle XIX a Manlleu.

Però la colla que ha deixat més record a Manlleu, 
i probablement la més representativa d’aquests cors 
satírics, és La Cobla d’en Serra. Eren una colla d’ho-
mes, tots treballadors del tèxtil, que es reunien a 
diverses tavernes, però sempre al voltant del caris-
màtic Serra. Sortien a cantar la nit de les carame-
lles, però en altres ocasions també feien veure que 
tocaven instruments, que feien sonar d’una manera 
insuportable. Els records que n’hem recollit són de les 
dècades de 1920 i de 1930.

Martí Soler ho té clar: «eren una colla de torrats; 
quan anaven a cantar, s’emborratxaven i llavors ple-
gaven»; «tocaven com podien.» Explica que quan can-
taven per caramelles els havia anat a seguir, de petit, i 
que eren 10 o 12 vestits de carrer. Es posaven en una 
rodona completament tancada i el director, en Serra, al 
mig, sense papers:

Començaven a davant de Can Serra [la fàbrica que llavors 
estava situada al davant del canal industrial] i cantaven 
al davant de totes les tavernes, a sis o set llocs, com a 
cal Descarnat. Portaven un estri, però no era pendó ni 
bandera: era una cosa rara. Tenien seguidors, ja ho crec, 
quan cantaven caramelles. Cantaven sàtires contra l’ajun-
tament, contra tothom. Eren com corrandes:

/ Cantar a la taverna i al carrerÍndex
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El Ter, núm. 31 (11 de febrer de 1899), p. 2.
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El coro de la ràbia9

canta alt i clar:
no som res de política,
només amb got de vi clar.

L’altre dia un home
va robar un pebrot:
la justícia falla
pena de mort.
Adéu, Carolina,
te vull fer un petó:
com la teva cara
no hi ha res millor.

Tots, director inclòs, treballaven de filadors a les 
fàbriques. Eren descreguts i de política, no en volien 
saber res. Quan els recorda, abans de la guerra, tots 
devien tenir entre 40 i 50 anys. Martí Soler diu que el 
Serra de la colla era germà de l’amo de la important 
metal·lúrgia Serra, però altres testimonis ho desmen-
teixen categòricament. Sap que cantaven tot l’any. 
Havia sentit la cançó de caramelles que la Cobla d’en 
Serra va fer l’any que uns gitanos presos es varen esca-
par del «quartelillo» «ni pel pany ni pel forriac».

Francisca Delòs recorda que tots eren homes, i n’hi 
havia de casats: «cantaven pels carrers cançons que 
feien gràcia. Eren maques, feien riure. A cada taverna 
anaven a fer el got.» Hi havia gent que els seguia. Ella 
els havia ensopegat des del portal de casa seva.

Ramon Tubau i Palmira Tubau recorden que, quan 
tocaven, ho feien molt malament, amb uns instruments 
molt vells. Un circ de pas per Manlleu, cercant a la des-
esperada una orquestra de músics, va anar a parar a en 
Serra, que es va comprometre sense dubtar a anar a 
tocar amb la seva cobla a la funció de «círcol» per «una 
pesseta per cap i un porró de vi»:

9. Amb la mateixa denominació, el Coro de la Ràbia, a Vic es coneixia els
cantadors del cor de la Calla, com recorda Rita Molist.

Quan tot estava a punt, el director de pista va donar l’or-
dre: «¡Que empiece la música!» L’orquestra va començar a 
tocar per divertiment del públic i per esglai del director, el 
qual, una vegada sobreposat i posant-se les mans al cap, 
va exclamar repetidament: «¡Basta de escándalo!» (Collell 
i Tort (ed.), 1991: 58-59).

Sortien per caramelles però també per carnes-
toltes, i participaven en el passant, en el ball d’en 
Serrallonga i en el ball dels Nanos, que es feia cada 
dia. Tocaven la música amb «flubiol o graia», segons 
recorda Ramon Tubau. Després de les sortides feien 
àpats, que podien acabar de la manera més desastrosa: 
tornant en tartana d’un dinar, per un forat del doble cul 
del carro anaven perdent els músics, que de tan beguts 
ni se n’adonaven, fins que van perdre el tuba. També 
recorden que en Serra es presentava a les cantades 
vestit d’etiqueta com un mestre de música, i que durant 
unes caramelles es van topar amb la colla del cor del 
Centre Catòlic, dirigida per Mn.  Aulet: els dos «direc-
tors» es varen abraçar i saludar com si fossin dos col-
legues de professió, davant del riure general.

Cada any feien una cançó nova, i va tenir un gran 
impacte la dedicada a la fugida dels dos gitanos del 
«quartelillo», que recorda Palmira Tubau:

Ara fa no gaires dies
jo no sé què va passar.
A la presó d’aquest poble
dos homes hi van tancar.
Tota la nit van fer guàrdia
perquè no se n’escapés cap.
Quan varen ser fora els serenos
ja se’n varen ‘ver escapat.
No varen obrir la porta
ni tampoc el forriac.
Per una escletxa que hi havia
per allà van ‘ver passat.
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Compteu si anaven de pressa
i no es torbaven pas.
Van deixar la pell de l’esquena
i l’armilla i el calçat.

Palmira Tubau no recorda que fossin més de quatre 
o cinc —a més d’en Serra, en Sianet i en Quelet— i hi 
afegeix que després de cantar ballaven una mena de 
sardana o rotllana (potser les farandoles o tirabous de 
gresca del segle XIX?). Eren homes de famílies humils, 
i li sembla que en Serra treballava a la fàbrica de Can 
Puntí. Per sobre de tot destaca que eren una colla 
d’amics que quan es trobaven el diumenge deien: «Va, 
torrem-nos ben de pressa!»

Després de la guerra ja no van tornar a sortir a 
cantar. L’alcalde del nou règim els va demanar perso-
nalment que tornessin a sortir, per reanimar la vida 
ciutadana, però ells s’hi van negar en rodó, fet que pot 
fer suposar una sensibilitat més aviat republicana i 
obrera que no pas feixista.

Als periòdics de l’època han quedat molt poques 
notícies de la Cobla d’en Serra, qualificada de colla 
humorística que canta caramelles (Manlleu Quinzenal, 
núm. 7 (1929), p. 9), o simplement es diu que és un dels 
grups que surt a cantar caramelles la nit del dissabte 
de Glòria (Manlleu Quinzenal, núm. 248 (1935)).

Ja en la dècada de 1950, a Manlleu cantava cara-
melles la colla Els Tranquils (homònims dels de Vic, 

La Penya Trukoff a la plaça de Manlleu a final de la dècada de 1940. (Fons fotogràfic L’Abans - Manlleu)
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però també homònims de grups de Ripoll, de Caçà 
de la Selva i d’altres pobles), un grup que recorda la 
manera dels cors humorístics, i que ja ha estat tractat 
en l’apartat dedicat a les caramelles. En aquells anys, 
l’orientació satírica era evidentment molt diferent de 
la d’avantguerra.

Una altra colla satírica de la immediata postguerra 
a Manlleu, i que també havia sortit a cantar caramelles, 
era la popular Penya Trukoff, que es reunia a la Fonda 
Catalunya, amb personatges literaris il·lustres com el 
veterà Lluís Pou i el jove Armand Quintana i Suriñach. 
Varen desplegar una intensa activitat teatral en les 
dècades de 1940 i de 1950.

Al costat d’aquests grups, altres petits nuclis obrers 
continuaven una activitat musical en les estones d’oci, 
com la que explicava Pere Adam (1906) que duien a 
terme el seu pare, el seu germà, ell i dos amics del pare, 
gairebé tots treballadors de can Remisa de Manlleu, 
que cantaven junts acompanyats per guitarres i altres 
instruments de corda polsada. El pare tocava fragments 
de la sarsuela Bohemios, i ell ens va interpretar amb 
guitarra diverses cançons populars a l’època (en podeu 
escoltar alguns fragments a l’enregistrament adjunt).

D’una extracció treballadora semblant eren els set 
o vuit homes cantadors i músics del carrer de Sant Fran-
cesc (La Calla), de Vic, que en les dècades de 1930 i de
1940 sortien a fer serenates pel barri a les noies o als
amics, com una sorpresa la nit de la vigília del seu sant.
La gent obria la finestra per escoltar els cants en la qui-
etud nocturna i podia treure un banc davant la porta per 
escoltar-los. En Tirei, en Sequà, el guàrdia civil retirat
Vicente Suela i la Gardenya, Ramon Molist, pare de Rita
Molist, tocaven la guitarra, la bandúrria i el «laüt», a més 
de cantar. En les fotos adjuntes podeu veure’ls en forma-
ció instrumental i també acompanyants dels cantadors.
Uns i altres es reunien a can Mencior [Melcior], on feien

el ressopó, a la nit (pilotilles i cap i pota o peu de porc, 
quan hi havia diners), i assajaven el repertori de serena-
tes. Ramon Molist tocava «d’oïdo». Tres dels cinc instru-
mentistes eren treballadors de fà briques. Rita Molist 
i Margarida Masjoan recorden algunes de les cançons 
més habituals del repertori dels cantadors, en castellà: 
Rendido aquí tienes, La Paloma, Tu eres, Conchita i la 
popular A beber de la sarsuela Marina. En podeu sentir 
alguns fragments en l’enregistrament adjunt.

La tradició d’instrumentistes de corda polsada 
—gui tarres, bandúrries i llaüts— era molt forta, fossin 
de tradició oral o de formació més acadèmica, a tot 
Catalunya al segle XIX, si bé provenia de molt abans. 
A les poblacions grans de la Plana eren habituals 
formacions amb aquests instruments, que anaren per-
dent força des de la dècada de 1950. És interessant 
observar que en l’actual vindicació d’instruments «pro-
pis» sota l’etiqueta de música tradicional gairebé hagi 
desaparegut la presència dels instruments de corda 
polsada, probablement dels més constants al nostre 
país en els darrers cinc segles, que han quedat afectats 
per la imatge que han pres a través de la denominada 
«guitarra espanyola».

En les dècades de 1940 i de 1950, a Vic també 
actua el grup «L’Anxova enamorada»: un quartet d’ho-
mes que, vestits d’etiqueta, cantaven ranxeres, can-
çons melòdiques i altres repertoris populars i animats 
d’aquells anys sense acompanyament d’instruments. 
Gairebé tots procedien de l’entorn de les famílies del 
barri del carrer de Gurb, algunes amb gran activitat 
cantada en les festes familiars, que podien acabar 
amb cantades de sarsueles i cançons a dues i tres veus 
sense cap necessitat d’un aprenentatge musical acadè-
mic. Segurament continuaven la tradició cantada dels 
grups espontanis de les tavernes del barri, que només 
han deixat alguns records desdibuixats.  
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Instrumentistes i cantadors de la Calla de Vic. S’hi reconeixen 
Josep Vilar (nascut cap al 1880), segon per l’esquerra, 
i l’Anglada «de ca l’Abono» del carrer de Gurb. (Arxiu de Rita 
Molist)

Instrumentistes de la Calla de Vic. D’esquerra a dreta: 
Miquel Galobardes, «en Magoio», (nascut cap al 1926), 
Antoni Alier, «en Cintoi», (nascut vers 1925), Vicente Suela 
Gómez (nascut vers 1890), Ramon Molist Batalla (1896) 
i en Sequà (nascut vers 1890). (Arxiu de Rita Molist)



 / Cantar al coro : 
els cors del Ter mitjà

Índex





83  

De les velles confraries religioses
a les societats corals

El desconeixement de les antigues confraries reli-
gioses, que mantenien els cants litúrgics i processio-
nals a la gran majoria de pobles i viles de Catalunya, 
no ha permès als estudiosos de la música entendre la 
transformació i alhora la continuïtat que hi va haver 
al segle XIX entre els cantadors del cor religiós i el 
naixent moviment laic de les societats corals. Sempre 
s’han cercat els precedents dels cors Clavé només en 
sectors laics i de lleure: en els cants dels homes a la 
taverna, que ja hem vist que hi tenien una vinculació 
important, i en les rondes dels joves per caramelles, 
per carnestoltes i per altres festes de carrer i de gres-
ca. No cal dir que les vinculacions dels cors amb l’espai 
d’oci i festiu són innegables, de la mateixa manera que 
també ho són amb els cants durant el treball, malgrat 
que aquest aspecte ja és molt més desconegut dels 
investigadors. Ara bé, una determinada percepció, que 
en l’anàlisi social discrimina curosament el món religiós 
del laic —i especialment de l’obrer—, i que confon la ins-
titució religiosa amb l’activitat ritual dins del teixit d’un 
poble, no s’ha adonat de les coincidències funcionals 
entre les confraries religioses i les societats corals. 
Precisament és l’enfrontament reiterat, i a voltes con-
flictiu, entre l’estament religiós i les societats corals 
de les primeres dècades el que mostra de manera 
més evident que es tractava d’una rivalitat profunda. 
D’una rivalitat perquè s’estaven disputant l’espai de 
sociabilitat i l’espai de referència simbòlica (i, per tant, 
ideològica) entre dues maneres d’entendre el món que 
estaran en contínua tensió durant més d’un segle.

Les cròniques sobre el moviment claverià, amb algu-
na excepció, han acceptat les argumentacions regene-
racionistes i paternalistes que els textos feien sobre 

els obrers sense acabar de situar-les en el context de 
conflicte ideològic (políticament i religiosament) ni en el 
context de les circumstàncies polítiques i de censura en 
què foren publicades. La nostra intenció és anar un xic 
més enllà i procurar fer veure com les societats corals 
varen bastir, a mitjan segle XIX, una alternativa laica i 
republicana —malgrat que ho amaguessin tàcticament 
en alguns períodes— a la sociabilitat religiosa, totes 
dues basades fonamentalment en el gust i la tradició del 
cant masculí. I aquesta acció pública dels cors tenia una 
intenció de substituir i de propiciar l’acció pública que 
hauria hagut de fer un estat republicà modern. La fallida 
de les revoltes en què va participar Josep Anselm  Clavé 
en la dècada de 1840 —que el van dur a la presó per 
primera vegada l’any 1845 i, més tard, a la deportació a 
Menorca de l’any 1856, que ell va trencar per la malaltia 
de la seva filla—, sembla que li va fer canviar l’objectiu de 
la revolta directa per l’acció mobilitzadora i, d’entrada, 
no partidista dels cors.

Per bastir aquesta alternativa,  Clavé i els il·lustrats 
que li feien costat es van recolzar en les classes 
populars i en els ambients on ja es cantava fora del 
control de l’Església: la taverna i la festa del carrer. 
Ara bé,  Clavé volia transformar el que ell considera-
va degeneració i depravació de les tavernes a través 
dels valors republicans que situava com a base d’una 
nova moral, d’una moral alternativa a la religiosa però, 
alhora, altament coincident amb molts dels principis 
cristians, fraternals i socialitzadors de les confraries. 
Des d’aquest punt de vista, no és cap sorpresa que avui 
puguem veure en l’acció del moviment claverià una fun-
cionalitat social que té una evident continuïtat amb la 
de les antigues confraries religioses, considerades per 
la jerarquia catòlica, i durant segles, un contrapoder 
religiós local amb qui calia negociar i mantenir equili-
bris, sovint inestables i allunyats de l’ortodòxia oficial 
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(Puigvert, 2001).1 En certa manera, les confraries cor-
responien al concepte de cultura popular encunyat per 
Bakhtin, referint-se a l’espai de tensió i de diàleg que 
des dels sectors populars es construïa en la relació 
amb l’hegemonia de l’alta cultura i del poder.

En els apartats que segueixen mostrarem la base 
ideològica de les societats corals dins d’aquesta línia de 
tensió i de continuïtat entre una part del món religiós i 
l’ideal d’una societat nova que volia seguir els principis 
republicans de la Revolució Francesa. Cal re cordar que 
Josep Anselm  Clavé va ser molt actiu en el món de la 
premsa (el 1868 va fundar el setmanari La Vanguardia) 
i va ocupar importants càrrecs de govern, primer com 
a president de la Diputació de Barcelona l’any 1871 i 
després com a governador civil de Castelló durant la 
Primera República Espanyola, i que va morir pel febrer de 
1874, un mes després de retornar a Barcelona en el final 
dissortat de la República. Després d’aquesta data, les 
societats corals entraran en una segona etapa històrica.

De la taverna al coro: les societats obreres 
d’ajuda mútua

Lo obrer que lo sant dia,
Feiner atrafagat,
 Ab sa suor
 Llur pa ha guanyat
Y essént vespre cultiva
L’Art que ‘l cor li cautiva,
Nous habits, que molt l’honran,
Apler, apler contrau;
 Y ab cants de amor
 Y accents de pau
Elevantse en sa esfera
Als companys morigera.

 CLAVÉ. «La Gratitud» [fragment].
El Metrónomo, núm. 44 (22 de novembre de 1863).

1. Encara actualment algunes confraries de Còrsega i de Sardenya desple-
guen un paper de contrapoder a la institució eclesiàstica corresponent.

En un article a El Metrónomo, núm. 3 (25 de gener 
de 1863), p. 2 i 3, Josep Anselm  Clavé ens narra com 
a mitjan dècada de 1840 va projectar, des de la seva 
activitat de guitarrista a les tavernes, el naixement de 
l’associacionisme coral:

El repugnante espectáculo de inmundos cafetines, gua-
rida de meretrices y tahures, que con el infame cebo de 
lascivos cantares sabian atraer á los incautos á un inson-
dable abismo de degradacion y miseria.
Entonces me fijé en aquellos cantos, tan en boga entre 
las gentes del pueblo, é intenté lo que creyóse un imposi-
ble… Su reforma. […]
Uno de aquellos propagadores del mal gusto en las can-
ciones populares, un pobre hombre que desde 1817, 
—época en que se estableció el canto en los cafetines de 
Barcelona,— por no contar con otros medios de subsis-
tencia, se veia condenado á componer y ejecutar indignas 
coplas y boleros, poderoso incentivo de los brutales ins-
tintos de ciertos desgraciados, me confió la inutilidad de 
sus esfuerzos para substituir con un repertorio digno el 
altamente ofensivo á la moral y á la decencia…

Manifesta de manera explícita la voluntat moral de 
regeneració dels treballadors: els vol apartar del joc, 
del vi i de la «lascivia» oferint-los allò que els agrada, 
el fet de cantar, però reorientant-ne el contingut i l’es-
tètica. Fora boleros i lletres procaces, substituïts per 
un nou gènere que, vist des de les classes «educades», 
els restitueixi la dignitat. Aprofita les «cantinelas á 
una ó á dos voces», que són tan populars a les taver-
nes, per realitzar una «instantánea revolucion en el 
canto de café». I explica satisfet com amb poc temps 
aconseguí un «cambio radical en la índole de los cantos 
favoritos del obrero; la obscenidad de los antiguos, 
repugnaba á su corazon honrado, y hé aquí porque 
acogió con fruicion los que tuve la dicha de ofrecerle». 
I des del cafè el treballador només farà que «repetirla 
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[la melodia nova] en el hogar doméstico, en el taller, en 
la calle y en el campo». Cal dir, però, que de les cançons 
«lascives» un bon grapat eren en llengua catalana, i 
que en la primera època, en canvi,  Clavé gairebé només 
va escriure cançons en castellà. Des de 1854, en la pri-
mera onada de la Renaixença, va començar les compo-
sicions en llengua catalana, que es varen incrementar 
progressivament.

S’ha posat molt èmfasi a presentar les tavernes 
—unes 500 a la Barcelona de l’època!— com a cataus de 
vici, fent estereotip de la descripció de  Clavé. Tot i que 
un biògraf com Josep M. Poblet n’ofereix una interpre-
tació més atenta:

A manca de societats, es comprèn que tavernes i cafetins 
esdevinguessin durant molts anys lloc de reunió de la 
classe treballadora. És clar que, deixant-se endur pel vici, 
n’hi havia que es passaven de la ratlla, però d’això a fer 
bona la llegenda que només es tractava de caus de perdi-
ció, hi ha molta diferència. Succeïa, simplement, que quan 
els obrers demanaven millores, se’ls tirava la cavalleria 
al damunt.

Es fàcil d’endevinar els principis republicans i del 
socialisme utòpic, roussonians fins i tot, en la confi-
ança que  Clavé dipositava en els treballadors que fins 
llavors no haurien trobat qui els guiés. Eren els anys del 
primer grup, La Aurora, que l’any 1846 ja actuava de 
«estudiantil comparsa», però eren també els anys de la 
creació del Gran Teatre del Liceu (1847), de la fundació 
de la primera Caixa d’Estalvis (1848) i de l’obertura a 
Barcelona dels primers cafès segons la moderna idea 
del lleure, amb locals emblemàtics com el Cafè de les 
Set Portes (1854).

Però, per què la música i el cant? D’entrada, pel 
valor altament idealitzat que la música estava prenent 
en l’imaginari romàntic contemporani: «contribuye el 

bello arte de la música á morigerar las costumbres, 
cultivar la inteligencia, elevar los sentimientos y enno-
blecer el espíritu de los modestos hijos de los campos 
y talleres», «[contribuye] á la santa causa del progreso 
de los pueblos!», escriu  Clavé en el primer número de El 
Metrónomo, el setmanari de les associacions corals, de 
l’11 de gener de 1863.2 Però també per l’ideal fraternal 
i, amb més o menys claredat, republicà que comunica-
ven les societats corals que s’escampaven per l’Europa 
occidental ja des dels dies de la Revolució Francesa 
i, especialment, a França, Bèlgica, Alemanya i Suïssa, 
des de la dècada de 1830. I va ser d’aquesta tradició 
que  Clavé va obtenir la idea, potser arran de la visita a 
Barcelona l’any 1845 del cor de Banhèras de Luishon, i 
potser també dels Cantores Estirianos, el mateix any 
(Carbonell, 2000: 64-68 i 70). Els homes de Banhèras 
eren un cor de cantadors de muntanya que s’havia 
format l’any 1839 en el conservatori de la petita ciutat 
pirinenca. Adaptant els cants dels homes gascons que 
es canten, encara avui, a la taverna o a la festa sense 
acompanyament d’instruments i a entre dues i quatre 
veus (o sigui, altament semblants als que es cantaven 
a Catalunya a la taverna i a les confraries), aquests 
homes actuaven per tot Europa recollint diners per 
als pobres de la seva ciutat. En total eren quaranta, 
però a Barcelona en vingueren només vuit. El Diario de 
Barcelona (17 d’agost de 1845) en remarcava l’efecte 
de les veus com un «núcleo compacto», i la «voz de bajo 
fuerte, rotunda y muy grave», com un orgue. Les com-
posicions, obra del director del cor, eren de temàtica 
patriòtica, religiosa, i refeien tots els tòpics romàntics 
de la muntanya. O sigui, que molts dels elements coin-
cideixen amb l’obra claveriana: homes que cantaven 

2. El Metrónomo va tenir una curta vida, només fins a l’agost de 1864, però 
les informacions que aporta són molt valuoses per reconstruir el món de
les societats corals d’aquestes primeres dècades.
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sense acompanyament i des d’una distinció estètica i 
moral, amb composicions populars fetes pel director, 
i amb la finalitat d’ajudar els pobres. A més a més, en 
un cor autònom de l’espectacle operístic i autònom de 
la celebració religiosa.

Per això no és cap secret que les associacions corals 
tinguessin per objectiu ser «una escuela de dignos ciu-
dadanos» amb la finalitat de «instruir y moralizar á 
los obreros» (El Metrónomo, núm. 2 (18 de gener de 
1863)). Les societats havien de contribuir a l’educació i 
a la creació d’orgull i d’identitat entre els obrers, entre 
els ciutadans lliures d’un país nou. Un llarg article (El 
Metrónomo, núm. 4 (1 de febrer de 1863)) que signava 
el popular escriptor de fulletons i literatura popular 
Ceferí Tresserra, destacat dirigent clandestí del repu-
blicanisme federal, en detallava les línies:

1. La transformació social sense revolució i des de la 
fraternitat internacionalista i el treball: «va dejan-
do marcada su huella de progreso y civilizacion sin 
mancha alguna de sangre ni sombra la mas leve de 
dolores», amb «lazos de fraternidad y concordia 
entre todas las clases, nacionalidades y razas de la 
tierra» i tenint en compte «el elemento prosperati-
vo de la economía». El símbol podria ser el Libro del 
Obrero, que l’associació de cors va publicar arran 
del Festival de cors de 1862, i que va incloure arti-
cles de sensibilitats molt diverses, des de les posi-
cions conservadores de Duran i Bas fins a militants 
d’esquerra com el mateix Ceferí Tresserra.

2. La transformació personal a partir del treball i del 
lleure, ja que gràcies a les societats «la taberna y 
el mismo café […] se hayan convertido en Casinos 
en cuyas mesas el vino comun y los juegos de azar 
á interés se hallan de necesidad proscritos. […] se 
exija á los asociados la debida compostura en sus 

estancias, una de las cuales, quizá la mas impor-
tante, es la sala de lectura ó biblioteca». El joc és 
immoral, destrueix l’individu i la família, reiteraven 
constantment. I publicaven articles per tractar de 
l’embriaguesa i dels consegüents maltractaments 
que comporta (als fills i a la dona), i com cal com-
prendre l’obrer i proporcionar-li l’educació i l’es-
barjo de les societats corals que ajuda a prevenir 
aquestes situacions (El Metrónomo, núm. 54 (30 de 
gener de 1864), p. 5).

3. I, sobretot, la transformació personal a partir de 
l’ensenyament: «De aquí finalmente que no pocos 
de estos casinos, que llevan el nombre de las socie-
dades corales, de que son hijos, tengan sus clases 
de escritura, aritmética, gramática, y ¡pásmense 
nuestros lectores!, de francés, cálculo y matemá-
ticas…» Deia que ha de figurar en la proposta 
de «reglamento general, […] [que] los socios que 
nuevamente ingresen en ellos, deberán, dentro un 
determinado período, saber leer y escribir, á cuyo 
efecto las sociedades que aun no dispongan de 
casino-escuela lo fundarán sin dilación». I efectiva-
ment, eren constants les notícies de creació d’ense-
nyaments vinculats als cors. «¿Queremos libertad? 
Procuremos instruirnos», afirmava C. Argüelles y 
Piedra (El Metrónomo, núm. 62 (27 de març de 
1864), p. 1-3). A la societat Erato, de Figueres, l’any 
1863 (El Metrónomo, 19 d’abril) feien dues hores 
d’assaig cantat i, després, mitja hora de lectura en 
veu alta del Libro del Obrero.

4. La seguretat mútua: «Serán además sociedades de 
socorros mútuos en caso de enfermedad, y no 
de socorros mútuos pecuniarios solamente, sino 
per sonales.—Los hermanos en la gloria deben ser 
hermanos en sus necesidades.» I encara: «procu-
rará reunirse la mayor suma posible en beneficio 
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de los pobres de la localidad» [a través d’una festa 
anual] «para los pobres mendicantes. […] Ellos [els 
socis] se acostumbrarán á alargar la mano allí [a la 
societat], como los buenos católicos alargan la suya 
á la pila del agua bendita á la entrada y salida del 
templo.»

5. I per acabar ofereix l’ajuda de El Metrónomo per
tal d’assessorar els obrers «para hacerles asequi-
bles los beneficios de la Caja de ahorros de esta
capital, las asociaciones de quintas, los bancos de
economía, por medio de los cuales puedan fundar
modestas pensiones á sus viudas; dotes á sus hijos;
jubilaciones para ellos mismos, etc. etc.»

Pàgina del reglament de El Progreso, març de 1876. (AMMA)

O sigui, tota una declaració d’objectius que abasta 
des de l’economia a la instrucció i a la seguretat en el 
futur. Les societats corals volien oferir, d’alguna mane-
ra, els serveis que l’Estat, segons el pensament republi-
cà, havia d’oferir i no oferia. Els cors volien actuar com 
un cert substitut o Estat paral·lel davant les inexistents 
estructures de l’Estat modern. I ho feien a l’empara del 
mecenatge dels propietaris i industrials de conviccions 
liberals i progressistes. Vist des d’ara, amb un posat 
paternalista que pretenia que els artesans i els obrers 
aprenguessin les formes burgeses: «Aquello no era 
una reunión de obreros, sino una reunion de personas 
de esmeradísima educacion», explica la crònica d’una 
rebuda de  Clavé a Igualada (El Metrónomo, núm. 5 (8 de 
febrer de 1863), p. 2). O encara més brutalment explí-
cit: «los obreros […] si son imperfectos en su moral 
é intelectual, no por esto son imperfectibles», i calia 
treballar perquè «llegue un dia en que estos obreros 
sean, no artistas, sino hombres» (núm. 30 (2 d’agost de 
1863), p. 2).

La intenció, explicitada en diversos textos, era 
la d’associar els obrers amb les «clases educadas», 
com descrivia el mateix número: «una asociacion de 
esta naturaleza acompaña siempre la instalacion de 
un Casino ó Ateneo, en donde los obreros reunidos 
todos los dias con personas ilustradas y de alta posi-
cion social, que no se desdeñan de alternar con ellos, 
aprenden los deberes y atenciones del hombre en 
sociedad, y cultivan su inteligencia en las cátedras 
de enseñanza y en los gabinetes de lectura, que no 
faltan en ninguna de dichas corporaciones.» Per això 
els empresaris de Sabadell, per exemple, van pagar 
un pendó a la societat coral més distingida de la vila, 
que així «dará nueva muestra del estado floreciente 
de la industria catalana» (El Metrónomo, núm. 50 (3 de 
gener de 1864), p. 3).
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I des d’aquest paternalisme s’imaginava un obrer 
feliç:

Antes agobiados por un trabajo que desempeñabais con 
repugnancia, buscabais tal vez en placeres torpes y gro-
seros el olvido de un dia de malestar: hoy, contentos 
con vuestra suerte, satisfechos con vuestra posicion, 
habeis buscado en los incomparables goces de la música 
un pasatiempo, que al par que eleva vuestro espíritu á 
regiones mas puras y desconocidas, comunica a vuestros 
decaidos miembros fuerza y vigor para emprender con 
anhelante afan, el trabajo que debe alumbrar el sol de un 
nuevo dia (Cayetano Vidal y Valenciano. El Metrónomo, 
núm. 44 (22 de novembre de 1863), p. 2).

La imatge de l’obrer educat s’havia de veure amb 
la manera d’anar vestit per a les actuacions, i així, per 
exemple, llegim que els cantaires de Girona anaven 
vestits «de negro, con chaleco y corbata blanca» i feien 
una llarga gira per salons plens de «señoritas» de l’alta 
societat (El Metrónomo, núm. 75 (5 de juny de 1864), p. 
4). Alhora que queda clar que aprenien els cants sense 
tenir coneixements de lectura musical, en oposició als 
cors més elitistes fundats pels germans Tolosa, com 
el Orfeón Español, on gairebé tots els cantaires sabi-
en llegir una partitura. Un altre tret de distinció es fa 
evident en les declaracions dels germans Tolosa, que 
especificaven que ells no cantaven peces de ball i que 

Expedició de l’Associació dels Cors Clavé a Valladolid i a Santander, any 1901. (Fons de la Federació de Cors Clavé, Arxiu Nacional de Catalunya)
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sempre ho cantaven tot en «massa coral», en oposició a 
l’invent exitós dels balls corejats, balls cantats pel cor 
i amb instruments, que a partir ja de 1852 feia famós 
 Clavé, i que era criticat per determinats sectors. Els 
cors de  Clavé intervenien com a cors d’òpera, però 
també representaven sarsueles i obres de teatre (com 
ara l’aleshores triomfant Don Juan de Serrallonga), a 
la vegada que demanaven la col·laboració de «el coro 
de señoras del Liceo» quan ho necessitaven per als 
espectacles dels Camps Elisis (El Metrónomo, núm. 44, 
53, 54 i 60). 

D’entre les finalitats associatives, però, n’hi havia 
una que despuntava de manera constant en les pàgines 
de El Metrónomo: l’ajuda mútua. Una ajuda amb fronts 
diversos. D’una banda, l’ajuda mútua econòmica entre 
membres del cor en cas de malaltia, d’atur o de mort. 
Són nombroses les descripcions d’aquestes ajudes que 
es fan a El Metrónomo, i algunes són presentades com 
un exemple màxim de fraternitat, sobretot en l’ajuda 
continuada al peu del llit del malalt incurable, i de 
l’acompanyament del difunt cantant pels carrers. Pel 
que fa a l’obrer sense feina, cal recordar les constants 
crisis del tèxtil català i, en aquells anys, especialment 
la crisi provocada per la manca de cotó com a con-
seqüència de la Guerra de Secessió nord-americana 
(1862-1865). Pensem que era una època en què els 
sindicats obrers estaven prohibits, i en canvi un cor, el 
de Sant Feliu de Llobregat, prenia precisament el nom 
de «El Mútuo Apoyo». Fins i tot un biògraf del segle 
XIX, Tomàs Caballé i Clos (1949), ho expressa com la 
primera intenció de les societats: «“La Aurora” y sus 
similares tenían, en el fondo, un primordial carácter de 
sociedades de resistencia obrera para casos de enfer-
medad, inutilización para el trabajo, paro forzoso y 
también huelga. El arte musical servía admirablemente 
para encubrir propósitos societarios de conquista de 

mejoras y derechos en beneficio del trabajador» i hi 
afegeix: «para dar batalla al capitalismo.»

D’altra banda, l’ajuda mútua per tal d’alliberar de 
les quintes o allistament militar, tot pagant el rescat 
a qui li havia tocat per sorteig. Cal recordar les diver-
ses revoltes violentes que se succeïren des de les 
dècades de 1840 contra els allistaments obligatoris, i 
que en una d’aquestes revoltes  Clavé fou empresonat. 
Aquesta oposició popular, i especialment republicana, 
contra les quintes serà una constant durant dècades 
fins a arribar a la Setmana Tràgica de 1909 i a la Guerra 
d’Àfrica de la dècada de 1920.

Però també, amb els diners que quedaven, l’ajuda 
fraternal als pobres i als presos obrers, completament 
desassistits, o als afectats per una desgràcia, com veu-
rem en les tràgiques inundacions de la conca del Ter 
de 1863.

El procediment de recaptació, a més d’una petita 
donació regular que es recollia entre els membres del 
cor, provenia de concerts, de desfilades pels carrers 
i de rondes, especialment per caramelles i carnaval, i 
també de les donacions de benefactors adinerats.

I cal insistir en un factor dels cors que ha estat 
molt poc emfatitzat en la descripció de les societats: 
estaven formats bàsicament per joves, com remar-
quen constantment les cròniques, per homes en edat 
de formació i en edat militar, a més de fets a la gresca 
i a l’expansió. Les societats corals d’aquesta etapa 
tenien un component de grup d’edat de la majoria 
dels joves d’un poble, component que probablement 
es transformà unes quantes dècades més tard: «for-
madas de cuarenta a sesenta jóvenes, es decir, todos 
ó la mayor parte de la localidad, reina siempre la 
mayor armonía» (El Metrónomo, núm. 30 (2 d’agost de 
1863)). Fins i tot en el reglament podien fer constar 
un límit d’edat per a ser admesos, com queda reflectit 
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—ja a principi del segle XX, l’any 1908— en el regla-
ments dels dos cors de Tremp, tant el de La Lira com 
l’Orfeó Cantaires del Montsec, que només deixaven 
accedir al cor a joves d’entre 12 i 35 anys.3 I alhora 
també queda clar que tots els components d’un cor 
eren treballadors manuals o artesans, generalment 
sense una formació prèvia que els permetés llegir 
i escriure, mentre el mestre director acostumava a 
tenir una formació més alta.

Això fa entendre encara més que eren la base d’una 
societat nova, i també fa entendre un cert exhibicio-
nisme dels joves en l’espai públic, davant de les noies, 
que trobarem en les descripcions dels cors de la conca 
del Ter. Els membres dels cors eren més aviat solters 
que no pas casats i amb obligacions familiars, i això els 
permetia assistir a les classes nocturnes de lectura i 
matemàtiques, i fonamentar gran part de l’activitat en 
el cercle social coral, que ja des d’aleshores començava 
a ser conegut amb el nom genèric de el coro. En la des-
cripció de l’estrena de l’estendard del cor Terpsícore 
del Vendrell, llegim que l’educació, «el progrés» i «la 
virtut» dels joves es contemplaven com un desig, mal-
grat l’escepticisme que provocava a qui coneixia la 
tendència violent dels joves vendrellencs:

el vecindario en masa habia acogido con la sonrisa de 
la incredulidad la noticia de la organizacion de un coro 
en aquella villa, augurándole una próxima é inevitable 
disolucion, por considerar enteramente opuestos al fin 
de estas asociaciones los habitos y las inclinaciones de 
la juventud vendrellense, dada á pendencias callejeras y 
á otros escesos lamentables (El Metrónomo, núm. 53 (24 
de gener de 1864), p. 1).

3. Informació que ens ha comunicat Jordi Sansa.

En contraposició, trobem el cas del cor d’Esparre-
guera, que va causar disturbis als carrers, en una fonda 
i als cafès de Barcelona durant el festival de 1864, i 
va ser expulsat de l’associacionisme coral. Davant d’un 
intent d’excusa per escrit, el mateix  Clavé va replicar 
explicant la seva versió dels fets:

La sociedad coral La Siempreviva esparraguerense, tomó 
parte en el Concurso de la última Festival, y no obtuvo 
premio alguno. Los jóvenes que componen dicha socie-
dad, habiendo desgraciadamente considerado como 
arranques de entusiasmo los estremos de risa que el 
público no podia contener en aquel acto, en vista de las 
exageraciones del maestro director del coro y de las 
estrañas contorsiones de uno de los coristas, —el mismo 
señor Bruguera, si mal no recuerdo,— se entregaron á la 
grata ilusion de haber merecido, cuando menos, uno de los 
primeros premios, y como el fallo del Jurado desvanecie-
se al fin sus esperanzas, fué este calificado inconsidera-
damente de injusto y parcial. Acto continuo, los coristas 
esparraguerenses, á impulsos del despecho, colocaron 
en su estandarte un chisme parecido á una calabaza, y 
puestas al revés las boinas que llevaban, recorrieron el 
paseo de Gracia entre los murmullos y hasta la rechifla de 
la muchedumbre que lo llenaba. […] (El Metrónomo, núm. 
77 (19 de juny de 1864), p. 8).

I més endavant explica que van repetir l’escena 
l’endemà acompanyats de «una charanga de siete ú 
ocho músicos», en una demostració bufonesca de 
carnaval que devia ser lògica dels joves d’aquells anys, 
però que va ser del tot mal acollida pels organitzadors 
del fes tival.

D’altra banda, i seguint la lògica de l’imaginari 
ro màntic, les veus dels obrers havien de ser un fidel 
reflex de la seva naturalesa treballadora i benèfica. 
Així ho argumentava el diari La Discusion de Madrid, en 
ocasió de la visita triomfal a la ciutat dels cors Clavé, 
en l’article «Los coros de obreros catalanes»: «sus 
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voces son acordes con sus sentimientos, intensos y 
firmes sin estudio y sin preparación, porqué sus órga-
nos están robustecidos por la gimnástica del taller» (El 
Metrónomo, núm. 24 (21 de juny de 1863)). Malgrat la 
idealització d’aquesta imatge, hi trobem traces de com 
devia ser l’estil vocal: veus intenses i fortes, sense la 
tècnica de les veus operístiques però d’un impactant 
efecte col·lectiu. L’estètica del cant, com la de les 
composicions, estava fonamentada en el gust romàntic 
i belcantista, però amb una simplicitat de melodies i 
d’estructures molt d’acord amb les possibilitats i la 
formació popular dels cantaires. I això molestava els 
músics que es consideraven elevats i els que volien fer 
de la música un art només d’elits i d’iniciats. En canvi, 
això mateix provocava el goig del cant i l’admiració de 
les classes menestrals.

Les confraries religioses i les societats corals

En definitiva, les societats corals proposaven un 
sistema d’ajuda que no diferia gaire dels mecanismes 
que, des de feia segles, utilitzaven les confraries o 
germandats religioses, espai de sociabilitat mascu-
lina precisament centrat en l’ajuda mútua en cas de 
malaltia, de mort i de mancança econòmica, i en l’aju-
da als pobres i necessitats. Aquestes confraries van 
ser la via de col·laboració que ja des de la darreria de 
l’Edat Mitjana pactaren la institució eclesiàstica amb 
els poders emergents dels gremis vilatans i urbans i, 
posteriorment, amb tot el món pagès. Davant de les 
injustícies evidents de la vida terrenal, la pietat i la 
misericòrdia per la intercessió de la Verge o d’un sant 
mediador feien més suportable la condició treballado-
ra. I la trobada en una confraria que durant el ritual des-
dibuixava els nivells socials, i que es dedicava a l’ajuda 
mútua i a l’ajuda dels pobres, permetia un cert reequili-

bri. I aquest precedent de la moderna seguretat social 
es basava en el compartir junts l’espai dels oficis litúr-
gics i de cantar a veus en el grup social constituït, tal 
com encara es pot observar en algunes confraries de 
Còrsega i de Sardenya i com era habitual fins fa poques 
dècades en el cant dels homes caps de casa de molts 
pobles rurals pirinencs al cor de l’església. L’estructura 
cantada dels fabordons (o salmòdies homofòniques a 
tres o quatre veus del món religiós ibèric i italià) seguia 
les regles orals del cant polifònic masculí des del segle 
XVI fins a les traces que encara avui trobem en la memò-
ria cantada de diferents indrets dels països llatins.

Cal tenir en compte que el govern espanyol va 
autoritzar l’existència de les germandats o societats 
de socors mutus per un reial decret de 1839, i que 
amb aquesta norma regulava la proliferació d’asso-
ciacions d’aquesta mena que estaven florint, obreres 
o pageses, per tot Catalunya amb una intensitat molt
superior als altres territoris reials. Moltes varen néi-
xer com a derivació de les antigues confraries religi-
oses que ja havien tingut activitat assistencial des de
feia segles. Per tant, les societats corals trobaren el
terreny preparat i, alhora, parlaven de «bones obres»,
amb el mateix llenguatge de l’associacionisme religi-
ós. Ara bé, se separaven clarament de les germandats
religioses o de les de simple ajuda mútua per l’orgull
que tenien de llur institució, per la voluntat de cons-
truir i de mostrar públicament una consciència obrera
i per una fraternitat laica que contradeia notablement 
l’ordre social de les seves predecessores i coetàni-
es d’inspiració religiosa, basades en les divises de
«Silenci» i «Obediència» que trobem encara avui en
algunes confraries.

Tanmateix, hem d’insistir que en tots dos casos la 
sociabilitat compartida es fonamentava en el cant, 
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en el gust de cantar homes junts,4 en el fet d’unir les 
veus que es feia present en la construcció de l’activi-
tat comuna. I la formulació col·lectiva de les veus i de 
l’harmonia té evidents elements en comú entre el cant 
de les confraries, el cant de les tavernes i el nivell més 
bàsic de cant de les societats corals. En totes aques-
tes situacions es partia d’una melodia de referència 
(denominada cant, veu o tonada) i d’una part secun-
dària que, generalment, es movia paral·lelament a la 
melodia a una distància de tercera (tercera més aguda 
en el model religiós oral i, normalment, inferior en el 
mecanisme més freqüent del cant laic del segle XIX), 
completades per un baix tonal o modal.5 Són les tres 
veus o parts que  Roca i Bisbal ja descrivia en el cant 
oral de la dècada de 1830.

En certa manera, els joves catòlics que precisament 
a partir de la dècada de 1850 incrementaren l’associa-
cionisme en «els Lluïsos», o sigui, en les congregacions 
religioses encomanades a Sant Lluís Gonzaga (procla-
mat patró de la joventut pel Papa a mitjan segle XVIII), 
representaven la rivalitat social, l’oposició del cato-
licisme que lluitava per un espai d’activisme juvenil. 
L’associacionisme catòlic es començava a desplegar 
en resposta a l’associacionisme laic, i en «els Lluïsos» 
també el cant —en les funcions litúrgiques— i la música 
s’anaren convertint en un element important. A Vic els 
Lluïsos ja havien estat fundats l’any 1826, però limitats 
a la reunió pietosa dels joves seminaristes fins que a 
final del segle es varen obrir a qualsevol home jove. 
És interessant el cas de Taradell, on ja a l’any 1876 es 
fundava  l’orquestra Els Lluïsos. Tanmateix, com molt 
bé recorden uns goigs de Sant Lluís de 1861: «Joves, 

4. La conjunció de veus masculines i femenines en un cor només era imagi-
nable en els espectacles d’òpera, i és en els grans espectacles de  Clavé on 
hi participarà un grup de dones del cor del Liceu per donar més esplendor 
als grans conjunts de veus i orquestra.
5. Podeu consultar-ne una descripció més precisa a Ayats (2007a).

si voleu tenir / aquest sant àngel propici, / festeigs, 
saraus i tot vici / constantment heu de fugir.»6

Malgrat la no-adscripció catòlica de  Clavé, mai en 
els escrits de les associacions claverianes es feia un 
atac als principis de la religió catòlica ni a la institució 
de l’Església. L’argumentació ideològica, això sí, era 
sempre curosament laica, respectuosa de la llibertat 
de creences, tot i que no s’estaven d’acceptar la parti-
cipació en actes religiosos, o de respectar les creences 
catòliques que tenien molts dels seus associats: «La 
mayor parte de estas sociedades corales cantan en 
las iglesias, en las procesiones, asisten á todos los 
actos religiosos y todas ellas jamás se olvidan de sus 
deberes cristianos […]» (El Metrónomo, núm. 76 (12 
de juny de 1864), p. 2). A la majoria de pobles beneïen 
els estendards en un acte a l’església i, fins i tot, en 
algun poble com a Cervelló es presentava el cor just 
després d’un lluït ofici a l’església efectuat —i entenem 
que cantat— per la germandat religiosa del poble (El 
Metrónomo, núm. 54 (30 de gener de 1864), p. 2). Per 
Quaresma, el setmanari de l’associació recomanava als 
cors cantar l’Stabat mater de Baltasar Saldoni.

I si ens atenem als principis de fraternitat i d’ajuda, 
d’educació i de moral, que els cors volien difondre, 
veurem que coincideixen notablement amb els princi-
pis del cristianisme, tal com sembla que també varen 
entendre alguns poders eclesiàstics. D’aquesta mane-
ra, el bisbe de Girona, amb motiu d’una visita pastoral a 
Llagostera, visitava la Societat Coral i els manifestava 
el suport de l’Església a una «institucion cuyo objeto 
fuese ilustrar á las masas privándolas de entregarse 
á vagas pasiones», i deia que l’Església mostrava «su 
predileccion al fomento de la instruccion».

6. Goigs al angèlich S. Lluis Gonzaga. Vic: Impremta de Llucià Anglada, 
1861.
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Semblaria que els cors no estaven tan lluny de 
l’estament religiós, almenys per principis morals, com 
assenyala el mateix  Clavé en alguns articles. I tam-
poc per la construcció que feien dels rituals, tal com 
cínicament va exclamar un dels germans Tolosa —els 
oponents a  Clavé del Orfeón Español, un cor creat 
sota els auspicis de l’Ajuntament de Barcelona per a 
les classes il·lustrades, segurament amb la intenció 
d’equilibrar la força que estava prenent l’obra clave-
riana— quan va veure per primera vegada un seguici 
d’estendards i de cors Clavé pels carrers de la ciutat, 
probablement en el Festival de 1860: «Una solemne 
procesion menos los cirios… ¡Vaya un modo singular 
de civilizar!» (El Metrónomo, núm. 19 (17 de maig de 
1863), p. 4). Hem de recordar que  Clavé formava part 
d’una lògia maçònica —com la gran majoria dels seus 
amics republicans—, en societats on el ritual fraternal 
era curosament observat.

Ara bé, aquesta visió pot ser enganyosa. En els 
anys de la gran expansió dels cors es produïren alguns 
enfrontaments amb sectors eclesiàstics que podem 
resseguir a El Metrónomo dels anys 1863 i 1864 en 
alguns casos molt significatius, al nostre entendre.

En una crònica que El Metrónomo (núm. 41 (1 de 
novembre de 1863), p. 4) extreu del diari La Corona 
llegim:

En Moyá no ha consentido el curo párroco á los jóvenes 
componentes de la sociedad coral de aquella población 
que contribuyesen con sus cantos al mayor lustre de las 
funciones de iglesia […] la prohibicion, segun creemos 
saber, emana del prelado de la diocesis de Vich: esto 
nos hace recordar que S.S. Ilma. se privó tiempo atrás de 
asistir á la bendicion de las campanas de Moyá, conforme 
tenia resuelto, á causa de no haber tenido por convenien-
te desistir los jóvenes de la villa de la celebracion de sus 
inocentes bailes de costumbre. 

Por lo visto el obispo de Vich dista mucho, en materia de 
sociedades corales, de pensar como el de Gerona. Pobres 
sociedades si para su civilizador desarrollo necesitasen 
el apoyo y la proteccion del primero de estos prelados. 
Afortunadamente nuestras primeras autoridades y el 
público en general opinan de distinta manera.

Per tant, el bisbe de Vic —Joan Josep Castanyer— va 
prohibir que el cor de Moià cantés a l’església, i ante-
riorment ja havia declinat participar en la benedicció 
de les campanes perquè els joves hi volien fer un ball. 
Una notícia posterior ens informa que, quan el cor de 
Moià va voler fer beneir el seu estendard, també es va 
trobar amb una negativa (La Corona, 19 de desembre 
de 1863):

Los apreciables jóvenes componentes de la sociedad de 
Moyá no podrán decir otro tanto, ya que el cura párroco 
de aquella villa no quiere dispensar á su estandarte los 
honores de la solicitada bendicion, con lo cual no hace 
otra cosa que atemperarse á las órdenes espresas del 
diocesano de Vich. Los jóvenes coristas, á quienes traia 
en principio bastante atareados la negativa de su pastor 
de almas, confian hoy que no por esto dejará de estar 
mejor bendecido su pendon, gracias al espontáneo y 
laudable ofrecimiento que les ha hecho algun párroco 
de distinta diócesis para suplir al de Moyá, siempre que 
al territorio de su jurisdiccion eclesiástica acudan con el 
estandarte.—En cambio el vecindario general de Moyá se 
muestra disgustadísimo, toda vez que el proceder de su 
cura párroco les priva de disfrutar de las fiestas con que 
suelen solemnizar nuestras sociedades corales semejan-
tes ceremonias.

I, efectivament, després d’una oferta de Caldes de 
Montbui, varen acabar beneint el pendó a Sant Gervasi, 
ja que el bisbe de Barcelona no hi posava tants proble-
mes. Però el prelat de Vic no era l’únic en la negativa: 
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també els posaren problemes per beneir l’estendard al 
Vendrell7 i a Montblanc:8

A nosotros —algo legos en materias eclesiásticas— no se 
nos alcanza el por qué de la diferente conducta observada 
con los coros euterpenses en las distintas diócesis de 
Cataluña. Mientras en unas se bendicen los pendones de 
las sociedades corales con grandiosa pompa, poniendo el 
clero de su parte un decidido empeño en dar brillantez al 
acto, en otras se prohibe hasta el canto de los coros en el 
templo. No queremos, sin embargo, entrar en cuetion tan 
delicada (El Metrónomo, núm. 50 (3 de gener 1864), p. 4).

Qui era el bisbe de Vic que ho prohibia? Joan Josep 
Castanyer i Ribas, bisbe de 1858 a 1865, havia estat 
un destacat intel·lectual carlí i professor de Teologia a 
la universitat carlina de La Portella entre 1838 i 1840. 
Era un decidit partidari de la causa del Papa en la guer-
ra d’unificació italiana contra els estats pontificis.

El bisbe de Barcelona, Pantaleó Montserrat, aca-
bava de prendre possessió de la seu en aquests mesos 
i probablement no va governar el cas del Vendrell, 

7. «En virtud de órdenes superiores que se [al rector] lo impidieron. 
Tenemos pues, que encuentra ya imitadores la política de negativa que 
en materia de bendecir pendones de sociedades corales se inauguró en la 
diócesis de Vich. ¡Qué le haremos! Paciencia y… cantar» (El Metrónomo, 
núm. 52 (17 de gener 1864), p. 5). I encara: «En virtud de órden del Vicario 
general de la diócesis de Barcelona —y no de Tarragona, como equivocada-
mente dijimos en otro número— hubo de eliminarse del variado programa 
de la fiesta, la ceremonia religiosa que para la benedicion de su enseña 
habian dispuesto los coristas, de acuerdo con el cura párroco ausente y su 
sustituto, eliminacion que, en honor de la verdad, causó bastante disgusto 
á aquellos vecinos, que no saben esplicarse el porqué de la prohibicion 
de bendecirse el estandarte del coro de Vendrell, en ocasion en que se 
bendecia con brillante pompa el de la seccion coral euterpense del Casino 
artesano de la Barceloneta, perteneciendo ambas parroquias á un mismo 
obispado» (El Metrónomo, núm. 53 (24 de gener de 1864), p. 1).
8. «El señor cura párroco de Montblanch no tiene por conveniente ben-
decir el estandarte de la sociedad euterpense La Fraternidad, de aquella 
población, reservándose las razones en las que funda su negativa.» (El 
Metrónomo, núm. 45 (29 de novembre de 1863), p. 4).

en mans del vicari general, ja que posteriorment es 
va significar per ser un bisbe atent a les necessitats 
i als interessos populars. L’aleshores arquebisbe de 
Tarragona, Josep Domènec Costa i Borràs, anterior-
ment bisbe de Barcelona, era un obsessiu activista 
antiliberal i tradicionalista, amb molta intervenció polí-
tica i preocupat per les vagues i el moviment obrer. Tot 
això correspon amb les actituds eclesiàstiques que 
trobarem a la Conca de Barberà.

A Vic, veurem més endavant com la societat coral 
La Ausetana no va poder beneir religiosament el seu 
pendó —tot i que va ser elaborat per unes monges, com 
va remarcar positivament a El Metrónomo— probable-
ment per la negativa eclesiàstica a fer-ho. En la seva 
visita a Barcelona no varen tenir cap problema per 
cantar un Rosari a l’església de la Mercè (juny de 1864), 
i un mes més tard ho repetiren a la Mercè de Vic:

el domingo por la tarde con motivo de la fiesta de S. Eloy 
que se celebraba en la iglesia de la Merced, cantó la socie-
dad coral «La Ausetana» un rosario con acompañamiento 
de orquesta. Á pesar de ignorarse esta novedad, acudió 
al templo numerosísima concurrencia, que desafiando el 
calor permaneció allí escuchando el bellísimo efecto que 
producia tan numeroso y compacto coro, máxime cuando 
á lo numeroso se añadia el buen gusto y afinacion (Eco de 
la Montaña, núm. 131 (29 de juny de 1864), p. 3).

Però la reacció del bisbe va ser fulminant amb una 
llarga nota signada on aclaria:

Que si «La Ausetana» cantò el Rosario en la citada iglesia, 
fué por no haberlo entendido el Sacerdote Director […] 
Se le pidió, sí, permiso para cantar un Rosario al órgano, 
sin hablar de coros ni una palabra; […] No tuvo, por consi-
guiente, «La Ausetana» permiso del Director de la iglesia. 
Tampoco lo tenia del Prelado […]
[el corresponsal] estaba mal informado y que anduvo muy 
ligero en suponer que la autoridad eclesiástica ya con-
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sentia que el Coro cantase en templos. […] nunca hemos 
permitido que los Coros tomasen parte en las funciones 
eclesiásticas. […]
Mandamos [a tots els responsables d’esglésies del bisbat] 
que nunca, por ningun motivo permitan que los Coros de 
seglares, si no tienen un carácter exclusivamente religio-
so, canten ni toman parte en las funciones religiosas que 
se hagan en los templos de su respectiva dependencia. 
[…] JUAN JOSÉ, Obispo de Vich (Eco de la Montaña, núm. 
135 (14 de juliol de 1864), p. 1).

La resposta del El Metrónomo (núm. 82 (24 de julio 
de 1864), p. 1-2) va ser immediata, i qüestionava la 
disposició general de no deixar intervenir seglars, ja 
que era comú que hi intervinguessin en altres labors i en 
altres diòcesis. I aportaven en el mateix número l’opinió 
de El Manresano (també de la diòcesi de Vic), on es pre-
guntaven si el bisbe deixaria entrar a les esglésies les 
orquestres de músics que per les festes assenyalades 
de tots els pobles intervenien en el ritual religiós i que, 
és clar, la majoria eren formades per seglars; o fins i tot 
els seglars de les capelles de música. L’autor del text 
de El Metrónomo —la signatura A. ens fa suposar que 
devia ser Antoni Clavé, germà de  Josep Anselm— dei-
xava entendre que la mesura dictada des de Vic tenia 
intencions més enllà de la norma i dels seglars.

Albareda ens aclareix «la presència abassegadora 
de l’Església» en la vida osonenca del segle XIX, i explica 
que abans de les dècades de 1880-1890 «no s’adequà 
mai a les noves estructures capitalistes». En aquests 
anys hi va haver una profunda crisi agrícola, amb una 
important davallada de població rural envers les fàbri-
ques, i això va provocar «el rebuig que la mentalitat 
rural fa de la societat industrial considerada com a 
corrupta i pecaminosa» (Albareda [et al.], 1984: 158). 

Encara al Eco de la Montaña (núm. 138 (24 de juli-
ol), p. 2) llegim una prohibició de cantar en una església, 

en aquest cas el cor de Cardona que visitava els de 
Berga, i que en el santuari de Queralt: «no pudiendo 
saludar á la Virgen en su templo con el canto de una 
Salve á causa de no permitirse á ningun clérigo ni laico 
el cantar en dicha iglesia sin permiso del cura-párroco, 
lo hicieron á su regreso en esta [Berga], al aire libre».

A El Metrónomo també hi trobem descrit un impor-
tant enfrontament d’alguns mesos abans del capellà 
de l’Espluga de Francolí amb  Clavé, que va estar uns 
dies al poble a casa d’un amic —el violinista Josep M. 
 Serret—, i hi va organitzar un cor. El capellà, des de la 
trona, va proclamar que  Clavé era un «lobo carnicero 
introducido en el redil de sus ovejas [les del capellà] 
para arrastrarlos á la perdicion» (núm. 31 (9 d’agost de 
1863), p. 2), i  Clavé li va respondre extensament des 
del setmanari apel·lant a l’obra moral que fan els cors 
i a l’acceptació que en fan il·lustres bisbes com el de 
Girona. Dues setmanes després (núm. 33 (23 d’agost 
de 1863), p. 2) el cor del Centre de Lectura de Reus es 
lamentava que en la visita que van fer al cor de l’Es-
pluga l’alcalde els va prohibir cantar al carrer durant 
l’acte de rebuda, i atribuïren la prohibició a la pressió 
exercida pel capellà. Just al costat, a Montblanc, hi 
esclatava un altre conflicte amb el cor La Fraternidad, 
també acabat de crear i a qui el plebà tampoc no havia 
permès beneir l’estendard. El Metrónomo (núm. 52 (17 
de gener 1864), p. 4 i 5) transcrivia «¡¡¡Por un puñado de 
cera!!!», un article del diari La Corona del 8 de gener on 
s’expliquen els fets que impediren la missa de difunts i 
l’acompanyament religiós en la mort d’un jove membre 
del cor. Els fets mereixen ser sintetitzats:

— 25 o 30 membres del cor es presentaren amb atxes 
de cera a l’enterrament.

— El rector va posar la mà a la boca del xantre quan 
començava a entonar els salms penitencials, i va 
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demanar a la família si responien econòmicament de 
les atxes enceses; quan va veure que les atxes eren 
iniciativa del cor, va manar apagar-les o requisar-
les, perquè era un dret econòmic de la parròquia.

—  Andreu Miquel, el director, li va respondre que 
sense entrar a l’església, el rector no tenia cap dret 
sobre les atxes.

— Els tres capellans es retiraren i deixaren l’enterra-
ment, dient que allò era resultat de «lo progrés».

— L’enterrament es va dirigir a l’església i va trobar la 
porta tancada. S’esperaren més d’una hora a fora.

— Per mediació de l’alcalde, finalment a corre-cuita 
els capellans feren unes absoltes al difunt i empre-
gueren processó cap al cementiri.

— Com que les atxes continuaven enceses, els cape-
llans tornaren a retirar-se, i els familiars i amics van 
haver d’enterrar el difunt sense l’estament religiós.

«Lo progrés», doncs, era el perill que l’Església 
conservadora i tradicionalista veia en els cors laics. I 
el cant com a element ritual i de construcció dels grups 
d’homes es transformava en una activitat disputada 
entre els dos sectors, especialment al carrer.

Progrés, virtut i amor
és nostre lema sant,
soldats som de la indústria,
soldats som de la pau […] 

[La Maquinista, Josep Anselm  Clavé]

Tots aquests casos d’enfrontament són anteriors a 
l’encíclica del papa Pius IX Quanta cura, de desembre 
de 1864, en la qual s’atacaven decididament les ideo-
logies «modernes» i especialment els francmaçons. 
Aquesta encíclica és considerada el posicionament clar 
de la jerarquia eclesiàstica en els sectors més conser-
vadors i ultramontans que governaran la institució en 
les dècades següents.

Republicanisme i francmaçoneria? Conflictes 
amb el govern

La processó laica de les societats corals pels car-
rers de les ciutats i de les viles era la demostració 
pública d’aquesta voluntat social naixent sota l’om-
bra benefactora de la música: «por mas que algunos 
miopes de conveniencia se empeñan en no esplicarse 
todavia el verdadero objeto de ese ejército de bande-
ras, soit disant musicales, que tanta grima les dá» (El 
Metrónomo, núm. 7 (22 de febrer de 1863), p. 5).

Amb motiu de la gran anada a Madrid del juny de 
1863, el diari La Discusion del 29 d’abril aclaria molt bé 
a quina banda se situaven els cors i  Clavé:

El Sr.  Clavé cuyos fecundos esfuerzos en favor del progre-
so nadie pone en duda, pertenece al partido calumniado y 
atropellado por el poder [Partit Demòcrata, entenem]. Su 
nombre es una réplica incontestable a los que tanto voci-
feran contra los hombres de nuestro partido. Bienvenido 
sea entre nosotros.
 

Efectivament, el govern es trobava del tot incòmo-
de davant d’aquest moviment que, d’una banda, havia 
de valorar positivament per tot el que tenia de benefici 
social —i per això era rebut i aclamat a Madrid, i obte-
nia el favor de la família reial—, però, de l’altra banda, 
sabia que provenia de  Clavé i dels seus amics, o sigui, 
dels ambients republicans i revolucionaris, dels que 
vorejaven el socialisme i que, a més, estaven afiliats a 
lògies francmaçones.  Clavé tenia amistat no solament 
amb activistes polítics que anaven d’Abdó Terradas a 
Castelar passant per tots els republicans barcelonins, 
sinó també amb individus que marcaven el nou signe 
del temps a cada població, com ho feia Pep  Ventura a 
la Figueres republicana i federal, dirigint el cor Erato, 
un dels més actius del país, a més d’una cobla. I no deu 
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ser cap atzar que els quatre personatges que acabem 
d’esmentar, com molts altres del moment, fossin tots 
membres de lògies.

 Clavé repetia mil i una vegades l’apoliticisme de les 
societats i la diversitat d’opinions que hi havia dins de 
l’associacionisme coral, i així ho feia constar a tots els 
estatuts. Però els objectius socials que hem descrit 
empenyien els obrers vers una posició prou definida:

Se nos dirà que estas sociedades corales tienden á un 
color político que es preciso estinguir por perjudicial á 
las instituciones que nos rigen. A los que esto digan, les 
contestaremos enérgicamente con un mentís, y les llama-
remos á la faz de la nación calumniadores […]. 
Si color alguno político hubiese, no serian protectores 
de las sociedades corales euterpes el Círculo literario 
de Vich, compuesto en su mayor parte de las personas 
mas distinguidas de la población y aun del alto clero de 
dicha ciudad, ni mereciera la sociedad Ausetana de dicha 
poblacion le bordasen el pendon que le ha de servir de 
enseña, las hermanas mercenarias [mercedàries], las que 
con tanto arrojo como caridad cristiana fueron á Africa á 
cuidar de nuestros soldados heridos y á consolarlos en los 
instantes que mas lo necesitaban […].
Tienen su color que podemos llamar político-social, que 
de seguro no gustará á muchos de los que comercian 
con la política y por ella forman cuantiosos capitales (El 
Metrónomo, núm. 35 (6 de setembre de 1863), p. 3).

I pel setembre de 1863 les societats corals rebien 
multitudinàriament a Barcelona —les cròniques parlen 
de 12.000 persones— l’orador Emilio Castelar, desta-
cat membre del Partit Demòcrata, i que serà, prime-
rament, un dels incitadors de la Revolució Gloriosa de 
1868 que destronarà la reina, i després un dels efímers 
presidents de la Primera República Espanyola:9

9. En el mateix moment que José Cristóbal Sorni, un altre militant del Partit 
Demòcrata i que serà ministre de la República, lloava les societats corals 
des de les pàgines del diari madrileny La Discusion.

el obsequio tributado por las sociedades corales á un 
eminente orador demócrata, ha alarmado a nuestro gobi-
erno […] que ha creido ver en aquellas filarmónicas socie-
dades tan inofensivas, un monstruo voraz que lo va á 
destruir y aniquilar. […] nos anuncian que el gobierno va 
á tomar severas medidas contra aquellas sociedades (El 
Metrónomo, núm. 37 (4 d’octubre de 1863), p. 2). 

El governador civil va advertir  Clavé que el faria 
responsable de l’ordre públic durant la visita. I  Clavé va 
organitzar a Castelar una gira per tot Catalunya anant 
d’una societat coral a una altra: Terrassa, Sabadell, 
Mataró, Figueres, Roses, Reus, Valls, Tarragona, Mont-
blanc, L’Espluga de Francolí i Lleida. Però no sense pro-
blemes: «las injustificadas prevenciones de las auto-
ridades impidieron á los coros de ambas poblaciones 
[Sabadell i Terrassa] concurrir con sus cantos.»

Les institucions públiques responien amb adver-
tències, i les societats molt rarament obtenien la col·la-
boració econòmica de les institucions. Però creixien 
de tal manera que si en el primer festival de 1860 hi 
participaren només cinc cors i dos-cents cantadors, 
en el de 1864 ja hi concorregueren cinquanta-sis cors 
i més de dos mil cantaires, a més de societats que no 
pogueren assistir-hi.10 Ara bé, les societats es troba-
ven amb greus problemes econòmics, probablement 
també deguts a la greu crisi cotonera de després de 
la Guerra de Secessió nord-americana. Els articles de 
El Metrónomo cada cop mostraven un llenguatge més 
crític amb la manca d’ajudes públiques enfront de les 
ajudes que societats semblants rebien a França i a 
Ale manya. I, sense advertència, la publicació va deixar 
de publicar-se a l’agost de 1864. Un any més tard va 
arribar l’epidèmia del còlera, enmig d’un agreujament 

10. I el creixement va començar a escampar-se per tot el regne, amb cors 
a Cuba, i fins i tot a les antigues colònies, amb un «coro catalán» a Buenos 
Aires ja l’any 1861 (El Eco de Euterpe, 5 de maig de 1861).

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjàÍndex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro98  

de la crisi fabril. I la pujada al poder del govern de 
Narváez (1866) va desfermar la repressió, que va 
su posar la deportació de  Clavé a Madrid i que, a part de 
fer tancar la tolerada premsa democràtica, va acabar 
d’encallar les societats corals catalanes fins als dies de 
la Revolució Gloriosa de setembre de 1868.

El calculat apoliticisme de les societats, tanmateix, 
va presentar altres batalles civilitzadores. Una va ser 
el posicionament decidit i actiu contra la pena de mort 
que, com en el cas de les lleves, era una de les reivindi-
cacions ja històriques dels republicans.

Una altra va ser l’oposició a la barbàrie que veien 
en l’espectacle dels toros. Repetidament van oposar 
l’espectacle dels toros, que consideraven denigrant, a 
la sensibilitat i educació que al seu entendre realitzava 
l’espectacle musical, sigui de l’òpera al Liceu o dels cors. 
De les moltes reiteracions sobre això a El Metrónomo, 
només n’aportarem una on argumentava la contradicció 
que representaria una plaça de toros a la ciutat de Reus, 
una ciutat on hi havia en aquell moment «doce socie-
dades de instruccion y lícito recreo», sense que cap 
obtingués ajudes oficials (núm. 44 (22 de no vembre de 

Correbou a la Plaça de Vic. (Arxiu família Rierola i MIT)
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1863), p. 4-5). És interessant observar aquesta intensa 
campanya dels cors Clavé contra els toros (campanya 
que sovint s’ha atribuït al catalanisme molt posterior, 
ignorant els antecedents il·lustrats i republicans que 
ja tenia) en un cas com el de la Plana de Vic, on els 
correbous eren l’espectacle més popular i més valorat 
per totes les classes socials —com testimonia sense 
cap mena de dubte la premsa—, i especialment quan el 
correbou es feia a la Plaça Major de Vic amb dotzenes 
de persones jugant alhora amb els animals.

I aquestes propostes civilitzadores tenien un clar 
objectiu moral, amb el desig d’allunyar els treballadors 
de l’estètica populista i grollera que s’identificava amb 
les tavernes, i fer-los participar en una idealitzada 
po sada en escena teatral, com ara el cop d’efecte dels 
concerts matinals a la sortida del sol (a les sis del matí, 
hora solar) que  Clavé dirigia els diumenges de primave-
ra i estiu. Aquests concerts contrastaven, moralment, 
amb la vida nocturna i triomfaren a diverses localitats 
de Catalunya.

Ara bé, la batalla segurament més intensa era en 
pro de la llibertat d’associació, en uns anys de prohibi-
ció clara de l’associacionisme obrer i, també, de perse-
cució de l’associacionisme francmaçó. A El Metrónomo 
(núm. 56 i 57 (14 i 21 de gener de 1864), p. 2 i 1) 
llegim que la Societat Castalia de Manresa va visitar i 
aconsolar els presos per «la causa de Manresa», entre 
els quals hi havia el president de l’Ateneu català de la 
clase obrera, que l’any abans havia regalat una copa a 
l’esmentada societat. Es tractava del vicepresident i 
de tres treballadors d’Igualada que pertanyien a l’as-
sociació obrera Societat de Teixidors, en el primer sin-
dicalisme català, i que foren detinguts per la Guàrdia 
Civil per pertànyer a una societat aleshores prohibida, 
i traslladats a Manresa. A Igualada, la societat coral 
Apolo va destinar la capta a les famílies dels empreso-
nats (Carbonell, 2000: 404). 

El diari La Corona del divendres anterior ho pre-
sentava com a «muestra de delicadeza que tanto 
honra á los humanitarios sentimientos de los jóvenes 
coristas de Castalia». El Telégrafo especificava que 
els feren una serenata i els oferiren un refresc, i que la 
causa tenia a veure amb «asociacion ilícita». Els man-
resans rectificaren la informació i explicaren que set 
o vuit del cor anaren a dur cafè al president de l’Ate-
neu, que estava pres en el procés sobre «sociedades
secretas». En diversos articles de El Metrónomo (núm. 
63, 64 i 65) es presentaven les virtuts de l’associació
sota la imatge del benefici que aportaven les socie-
tats corals, però suggerint la necessitat de la lliure
associació.

En síntesi, les societats corals bastiren en molt pocs 
anys un programa complet: l’educació per a la llibertat, 
la lliure associació, l’ajuda mútua i l’ajuda als pobres 
i als presos, la denúncia de les lleves obligatòries, la 
denúncia de l’alcoholisme i del joc, la millora individual 
i col·lectiva pel treball i l’esforç, l’orgull de ser treba-
lladors, l’enaltiment espiritual pel cant i la música i, en 
contraposició, la denúncia de la barbàrie dels especta-
cles de toros, a més d’un laïcisme de llibertat de creen-
ces. Un programa de construcció d’un nou Estat i d’una 
nova política, de base republicana —malgrat la gran 
varietat de posicions republicanes d’aquells anys—, 
que creava els fonaments socials, ideològics i, fins i 
tot, estètics per a la Revolució de 1868. 

És probablement el que va entendre Elias Reclus, 
el periodista anarquista francès, quan es passejava 
per l’Empordà, Girona i La Selva just en els mesos des-
prés de la «gloriosa revolució» de 1868, i que li va fer 
escriure:

Los orfeones, el drama, la comedia, la ópera, se cuentan 
entre las más importantes instituciones de la Península. 
El teatro es aquí el más serio adversario de la Iglesia, y 
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si algún día España se ve libre de la tiranía de los reve-
rendos padres Claret y Cirilo, herederos del Santo Oficio, 
se deberá sobre todo a los Verdi, a los  Meyerbeer y a los 
 Rossini (Reclus, 2007: 57-58).

Moltes societats corals varen rebre els fets de 
setembre de 1868 amb celebracions i concerts espe-
cials. Però a partir d’aquesta data varen perdre el lloc 
de referència social privilegiada que havien tingut per 
a les classes treballadores fins aleshores.

Les societats corals a la conca del Ter mitjà 
en les dècades de 1860 i 1870

La novetat dels cors Clavé va causar impacte al Ter 
mitjà només de començar la dècada de 1860. Es fa difí-
cil de precisar en quines dates exactes algunes colles 
d’amics o de taverna que cantaven de manera informal 
es van transformar en una societat estable i amb pre-
sència institucional. Ara bé, les dades documentals 
mostren la relació directa entre la industrialització 
fabril i l’adopció del model claverià, que s’escampà per 
les poblacions més importants.

Hem de tenir en compte que l’any 1861 Osona ocu-
pava el tercer lloc de les comarques catalanes pel que 
fa a filatures, amb un 8,21% de la producció, i darrere 
del Barcelonès i del Bages, i una més discreta vuitena 
posició pel que fa a teixits. Era una posició de sego-
na línia enfront de Barcelona, però pels sous i per la 
menor conflictivitat dels obrers, afegit a la disposició 
de la força hidràulica, era un bon complement per al 
capital barceloní (Albareda [et al.], 1984: 174 i 178). 
Manlleu es convertí en el centre de la indústria oso-
nenca, amb una població de treballadors que arribaven 
a les 16 hores diàries de feina, amb una sobreexplota-
ció de nens que començaven a treballar entre els 6 i els 

8 anys, i de dones, i tot sense cap assistència social. 
L’any 1884, els nens encara feien, tot i ser il·legal, 
de 12 a 14 hores (Balcells, 1974: 221). Al conjunt de 
la comarca es calcula que l’any 1850 hi havia 3.600 
treballadors fabrils, i l’any 1892 arribaven als 8.000 
(Albareda [et al.], 1984: 180). 

Manlleu i Roda

Segons aporta Carbonell (2000: 421), a Manlleu la 
societat coral La Unión Manlleuense va participar el 17 
de maig de 1860 en la rebuda d’un voluntari de la Guerra 
d’Àfrica. Però no tornem a trobar el nom d’aquesta soci-
etat fins al juliol i agost de 1863, quan figurava entre 
les entitats federades, i no hi ha continuïtat més enllà. 
El director d’aquesta primera etapa devia ser  Ramon 
Casas i Serra: «Músico-compositor distinguido, fué el 
primero que dirigió y enseñó a los Coros de Manlleu. Se 
conservan de él varias composicio nes que acreditan 
sus altos conocimientos musicales. Murió en Manlleu 
á 24 de Noviembre de 1862, á la temprana edad de 24 
años» (Torrent, 1893: 127).

L’any 1862 consta la creació de la Sociedad Coral 
El Progreso —amb l’habitual nom també oficialitzat 
en castellà, a l’època, i sota una denominació gens 
equívoca de l’orientació social que volia defensar—, 
amb seu al carrer Call del Ter (actual Enric Delaris) i 
amb renovacions del reglament dels anys 1876 i 1888, 
segons trobem en diversos documents municipals i 
de la societat (AMMA). Aquesta societat té una molt 
llarga trajectòria fins a l’any 1913, i és la primera que 
serà coneguda pel nom popular de el coro, que a partir 
de 1922 reprendrà la nova Unió Coral Manlleuenca. 
En la conferència de commemoració del centenari del 
Progreso que va pronunciar l’any 1961 Josep Capdevila 
i Ventosa, president de la Federació de Cors de Clavé, 
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trobem esmentada la notícia de la visita de Josep 
Anselm  Clavé a Manlleu en ocasió de la presentació del 
cor: «No olvidéis que  Clavé fue conocedor de la Villa de 
Manlleu al inaugurarse en el 1862 la Sociedad Coral el 
Progreso, tuvo unos éxitos agradables por ser de las 
primeras de la Conca del Ter […]» (La Aurora de Clavé, 
maig-juny de 1961, p. 6).

Aquesta societat, però, no va deixar notícies a El 
Metrónomo, i ni tan sols consta en cap de les relacions 
dels cors associats. Això pot fer-nos pensar que no 
devien seguir de gaire a prop l’activitat de les altres 
societats més enllà de la vila de Manlleu. O també pot 
fer creure que el primer nom del Progreso fos La Unión, 
i que hi ha hagut una inexactitud de dates. Tanmateix, a 
la publicació de l’associació de cors hi trobem referèn-
cies ben significatives de Manlleu, i sempre referint-se 
en singular a un sol cor.

El Metrónomo del 5 d’abril de 1863, pàgina 5, recull 
una notícia del bisetmanari de Vic El Ausonense on 
s’informa de l’arribada a la Plana del concessionari 
de la línia fèrria, un anglès que anava acompanyat per 
empresaris de Londres i Manchester, a més d’empre-
saris i enginyers de Madrid i catalans. A Vic es varen 
allotjar a la casa Massach (Mussac?) a Plaça, i a sota 
dels balcons els varen ofrenar una serenata musical 
nocturna, primer de la banda municipal —amb peces 
fetes de fragments d’òpera i una americana— i des-
prés del cor vigatà El Ausonense (el mateix nom que 
el diari) acompanyat d’instruments. Es va acabar a les 
10:30h. i els forasters els van convidar a un refresc. 
La notícia explica: «Nos consta que los espresados 
señores quedaron tan complacidos de las muestras de 
obsequio que les tributaba el país y sobre todo por la 
espontaneidad con que sin escitacion de nadie nues-
tros obreros comparecieron […]». La crònica continua 
narrant:

El viernes salieron á visitar la importante é industriosa 
villa de Manlleu, donde fueron recibidos con efusion y 
agrado, obsequiándoseles tambien con una serenata, 
coros y un abundante refresco. […]
No les causó poca admiracion y contento la sociedad 
coral, que tanto en esta como en Manlleu hallaron esta-
blecida, y á todos y á todas horas les oimos decir cuan 
benéfica la consideraban por lo que civiliza e instruye las 
clases obreras evitándoles malgastar el tiempo en vicios 
y escesos. […]

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjà

La Societat Coral El Progrés, situada al passeig de Sant Joan de Manlleu. 
(Arxiu Xavier Valls)
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Al té del casino [de Vic] asistieron tambien los coros, de 
que han quedado los ingleses muy contentos.

Un mes més tard (El Metrónomo, núm. 19 (17 de 
maig de 1863), p. 8), hi trobem que al «Sr. G. Galobardas 
de Manlleu» se li havia enviat des de la seu de la fede-
ració de societats «la polka La danza campestre». És 
important aquesta tramesa de partitures, ja que la 
normativa de les societats claverianes no permetia la 
interpretació de les obres de  Clavé per part dels cors 
que no estiguessin degudament associats, i així esta-
blien una dura competència amb els intents de crear 
altres societats corals, com va ser el cas dels germans 
Tolosa.

En El Metrónomo del 12 de juliol (núm. 27, p. 2) 
s’explicava «la terrible crisis industrial que atraviesa 
Cataluña […] tiene a algunas [societats] un tanto retra-
ídas», motivada per la crisi del cotó com a conseqüèn-
cia de la guerra nord-americana. Malgrat tot, entre les 
societats que ja tenien els diners recollits s’esmentava 
«Unión, Manlleu», i el 23 d’agost (núm. 33, p. 3) «Unión, 
Manlleu» també pagava per a una medalla que s’oferi-
ria al primer cor, Euterpe (també pagaven «Ausonense, 
Vich» i «Erato, Ripoll»). Aquestes informacions ens 
tornen a plantejar el dubte precedent: El Progreso i 
La Unión, eren dues societats corals diferents? O eren 
dues denominacions de la mateixa? El cas de Vic ens 
mostra que en aquests anys era molt comú el canvi 
sobtat de nom d’una societat. 

Cronològicament, la següent notícia correspon al 
con cert que les societats euterpeses de Vic, Manlleu i 
Roda varen fer a Vic a final d’octubre en benefici dels 
afectats per les inundacions de Vic del 7 i 8 d’octubre (El 
Metrónomo, núm. 41 (1 de novembre de 1863), p. 4). No 
hi consten els noms dels cors, però hi apareix una refe-
rència a un cor de Roda, que probablement no devia estar 

associat, ja que no apareix esmentat en cap altra ocasió. 
Precisament en el número següent (29 de novembre, 
p. 4) quedava explicitat que, per tal de ser acceptada 
a l’associació de cors, una societat havia de de mostrar 
un mínim nivell de solidesa i de continuïtat. La societat 
coral manlleuenca tornava a constar com a organitza-
dora per carnestoltes d’una capta i d’un dinar destinats 
als pobres de la vila, i que s’interessava per la instrucció 
dels seus components (Carbonell, 2000: 421).

En el registre de cors del 6 de març de 1864 (núm. 
59, p. 1), tot i que faltaven cors per registrar-se, només 
hi consta el de Vic; en canvi, just a la setmana següent 
(núm. 60, p. 3) s’informava que la societat coral de 
Manlleu, juntament amb una «nutrida orquesta», canta-
va per al nou diputat del partit de Vic, Sr. Baxeras, que 
va visitar la vila. En el gran Festival del juny de 1864 
només hi va participar la societat vigatana.

Eren els anys més intensos de la «fam del cotó», que 
entre 1864 i 1865 va fer tancar diverses fàbriques de 
Manlleu, amb obrers que deixaven la vila, una cuina a la 
plaça per donar menjar a qui no en podia obtenir, i una 
epidèmia de verola (Albareda, 1987: 29). La Unión de 
Manlleu recollia diners per a les famílies necessitades 
amb una actuació del 21 de febrer i per carnestoltes de 
l’any 1865 (Carbonell, 2000: 521). Pel Mercat del Ram 
de Vic de l’any 1865, El Eco de la montaña explicava (9 
d’abril, p. 3) que treballadors sense feina captaven pels 
carrers de la ciutat tot tocant instruments i cantant.

En el programa-crida de la Festa Major de Manlleu 
de l’agost de 1866, en la desfilada hi anunciaven:

Per ferlo encar’ mes ameno
la música hi tocará,
y l’coro de l’Ateneo
‘nirá simultanejant
ab las pessas mes bonicas
de tantas com n’ha cantat.
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Tornem a enfrontar-nos amb el dubte de si es trac-
tava d’un dels dos cors ja esmentats, La Unión i El 
Progreso, o d’un altre cor creat dins de l’Ateneo Catalán 
de la Clase Obrera, una associació que va ser fundada 
a Manlleu l’any 1864 i que tenia Emilio Castelar entre 
els socis honoraris. Aquest Ateneu, per les notícies que 
en queden, devia desaparèixer no gaire temps després. 
Carbonell afirma que en un acte de la Festa Major 
d’aquest any de 1866 hi va actuar La Unión (Car bo-
nell, 2000: 521). Però no hem pogut verificar que fos 
esmentada amb aquest nom. Tanmateix, una notícia 
de la premsa just quatre mesos abans, per caramelles, 
d’entre les colles d’ordre divers que sortien a cantar 
detallava «la de la Sociedad Coral», amb un singular que 
ens fa entendre altra vegada que, de «societat coral» 
constituïda, només n’hi havia una.

De la mateixa dècada, però anterior a totes aques-
tes notícies, disposem d’una interessant descripció de 
les festes de carnestoltes a Manlleu al bisetmanari El 
Ausonense (9 de març de 1862, p. 2), on s’explicaven 
els balls amb orquestra:

una bien combinada orquesta á cargo de D.  Ramon Casas, 
en lugar de la cornamusa y tamboril [flabiol i cornamusa], 
habiéndose bailado varios contrapases alternados con 
los rigodones, polkas, redowas y otros; y disponiéndose 
tambien para mayor animacion, el conocido baile de la 
post, tan popular y celebrado unicamente en esta villa, 
que no dejó de ser bien concurrido. […] orquestra muy bien 
dirigida por el profesor de esta ciudad D. Ramon  Bosch 
[aleshores professor de l’Escola de Música de Vic]. Seria 
faltar a la imparcialidad de un corresponsal, si hiciera 
mencion especial que dicho señor, ejecutó con la maestria 
que le distingue todas las piezas en que tomó parte, ya 
deleitando á los concurrentes con los melodiosos sonidos 
que arrancaba á su violin, ya sorprendiendo à los mismos 
con los pianos, y fuertes, picados y ligados que hacia sentir 
con su cornetín, y muy particularmente en las variaciones 
de un wals que ejecutó con este sonoro instrumento.

El Progreso es va fundar, com hem dit, l’any 1862, 
el mateix any que l’Ateneu Català de la Classe Obrera 
a Barcelona, i és un exemple perfecte de l’amalgama 
entre societat coral i activisme obrer de l’època, 
abans del sindicalisme internacionalista (AIT) que es 
comença a difondre a Catalunya des de 1866, després 
de la unificació a Ginebra de les orientacions comu-
nista i anarquista. Abans, pel juliol de 1855, Manlleu 
—com tot el Ter mitjà, i especialment Sant Hipòlit— ja 
havia participat en la primera vaga general com a res-
posta a la supressió de les primeres societats obreres, 
que a la comarca d’Osona s’havien destacat per l’ajuda 
mútua que duien a terme (Duarte i Serrallonga, 1990: 
190). Probablement des d’aquestes circumstàncies cal 
entendre les lloances que la visita empresarial de 1863 
adreçava al fet que els treballadors s’agrupessin per 
cantar i per formar-se. Des de 1866 i fins al canvi polí-
tic del setembre de 1868, la repressió governamental i 
les intenses crisis del cotó van fer decaure molt l’acti-
vitat de les societats corals. També hi va contribuir el 
sorgiment de noves activitats d’oci, sobretot l’inici del 
nou teatre en català amb les obres brillants de Frederic 
Soler, Serafí Pitarra.

L’orientació evidentment republicana dels obrers 
manlleuencs, però, es va demostrar en l’organització 
del primer míting republicà de la comarca el 3 de gener 
de 1869,11 que va continuar en una manifestació pels 
carrers «al compàs de tres nutridas coplas de música» 

11. «Otro se divierte. Hoy hemos oido por esas calles un pregon en el que 
se invita á los republicanos de Vich à asistir á un meeting, ó manifestacion, 
ó llàmenlo Vds. hacha, que ha de celebrarse mañana en la villa de Manlleu, 
población en la que parece la idea se propaga prodigiosamente, pues hasta 
mujeres toman una parte activa en el republicanismo» (El Pueblo Vicense, 
2 de gener de 1869, p. 3). Per a la participació de les dones, devia ser deci-
siva la posició republicana d’abolir les lleves que queien sobre les classes 
treballadores. Cal recordar que en les eleccions generals de 1869 es va
aplicar, per primera vegada, el sufragi universal masculí, però que el vot
femení no va ser efectiu fins a l’any 1933.
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(cobla aleshores era del tot sinònim d’orquestra) per 
acabar amb un ball públic (El Pueblo Vicense, 6 de 
gener de 1869, p. 3).

Dues setmanes més tard Emilio Castelar visitava la 
vila, acompanyat per Josep Anselm  Clavé. El dia 16 de 
gener Castelar va pronunciar una conferència a Vic i el 
17 va tenir una gran rebuda a Manlleu. Va protagonitzar 
un discurs multitudinari a la plaça de Dalt Vila i els can-
taires del Progrés el van obsequiar amb una serenata 
nocturna (El Pueblo Vicense, 23 de gener de 1869, p. 3). 
En les eleccions municipals del mes de març, a Manlleu 
va guanyar la candidatura republicana, mentre que 
a Vic guanyava una aliança de darrera hora entre els 
re publicans i els monàrquics, al conjunt de la comarca 
d’Osona guanyava el vot monàrquic, i als pobles rurals 
de la comarca guanyaven els catòlics absolutistes. 
Ja des de l’inici va fer-se evident l’adscripció republicana 
del Progrés, juntament amb sensibilitats socialistes i 
anarquistes, i amb un posicionament anticlerical.

El govern autoritari de 1874 volia aturar la força 
dels obrers. El cap militar del partit judicial de Vic 
va dissoldre amb un ban totes les societats obreres 
(Albareda, 1981a: 136). Els primers sindicats moderns, 
com era la Federació de les Tres Classes de Vapor, 
creat l’any 1869, van quedar dissolts fins a la reorganit-
zació de 1881. Deduïm, per les reestructuracions que 
trobem dels anys 1876-1878, que les societats corals 
osonenques, suposant que haguessin aguantat l’inici de 
la guerra carlina, llavors varen quedar dissoltes.

L’any 1876, ja després de la restauració monàrquica, 
El Progreso es va reconvertir en la Sociedad Choral 
Manlleuense —tot i que continuaven utilitzant el mateix 
segell de «El Progreso»—, no sabem si per la transfor-
mació necessària a causa de la repressió d’aquells anys, 
o potser per reprendre l’activitat després dels anys de 
la tercera guerra carlina. Duarte i Serrallonga (1990: 

187) aclareixen l’objectiu del govern en aquell perío-
de: «s’havia de desactivar el moviment republicà i […] 
reprimir el moviment obrer […]. Els primers anys de la 
Restauració, doncs, resultaran especialment durs per a 
la classe obrera.»

Per tant, les societats corals probablement varen 
reprendre un paper equivalent al que havien tingut a 
les dècades de 1850 i de 1860, ocupant el lloc de l’as-
sociacionisme obrer.

Tanmateix, diverses cròniques de la premsa conti-
nuaren denominant la societat coral manlleuenca amb 
el nom del Progreso i, des de la refundació de 1888, va 
reprendre oficialment el nom de Sociedad Choral El 
Progreso Manlleuense. Justament l’any 1877 s’orga-
nitzava a Manlleu —i entenem que vinculada als socis 
del Progreso— una nova agrupació sindical, la Societat 
Obrera, lligada a la Federació Tèxtil Espanyola, que 
desplaçava la moderació de les Tres Classes del 
Va por i prenia una orientació marcadament anarquista 
(Albareda [et al.], 1984: 183; Albareda, 1987: 44-45). 
El  dirigent més destacat en va ser Francesc Abayà o 
Abeyà, tintorer de Manlleu i un dels líders de la naixent 
AIT anarquista.

El reglament de març de 1876 —no s’ha conservat 
el de 1862— detalla que El Progrés tenia un petit cafè, 
i que només obrien els dies festius fins a les deu de 
la nit. No es parla de sala de ball ni de teatre, que sí 
que sabem que tingueren uns quants anys més tard. 
Per ser acceptat com a soci, s’havia de demostrar 
tenir ofici —era una societat d’obrers manuals—, bon 
comportament, i tenir un mínim de quinze anys. En que-
daven exclosos els que havien complert presó excepte 
—detall important— els que havien estat a la presó per 
motius polítics. Això indica que entre els socis en devi-
en tenir algun cas, i confirma l’important activisme polí-
tic d’alguns dels socis en les convulsions i repressions 
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de les dues dècades precedents. Es podia pagar com a 
soci només per a la participació recreativa —entenem 
que cantar al cor i disposar del local de lleure—, o per a 
la recreativa i la instructiva. Per tant, preveien classes 
i formació dels associats. No tenim constància que la 
part instructiva funcionés en el període precedent, des 
de 1862, tot i que seria lògic si ens guiem per les altres 
societats claverianes. El reglament també especifica 
—seguint fil per randa els principis de les societats cla-
verianes— que no es podia denigrar ningú ni criticar la 
junta, i que només es podia jugar a determinats jocs (el 
solo, la brisca i la manilla, de cartes; i al dòmino) i sem-
pre seguint les normes de la societat. Qui ho incomplia 
havia de ser expulsat.

També a l’inici de l’etapa de la restauració, justament 
pel juliol de 1877, es fundava la Sociedad Choral La 
Estrella, al carrer del Pont número 40,12 amb «cafetín», 
biblioteca i «sección de canto», i dedicada al lleure i a la 
instrucció dels associats. Consta que organitzava balls, 
teatre i concerts corals al cafè de Can Garcia. La coin-
cidència en els mesos de fundació amb la Manlleuense 
(primera refundació de El Progrés) podria fer pensar 
en una escissió, però no tenim fins ara cap dada que ho 
avali, excepte el posicionament menys socialment rei-
vindicatiu que es dedueix de les activitats de L’Estrella. 
Va tenir continuïtat fins a l’any 1939 (o potser 1940). 
A l’Arxiu Municipal de Manlleu hi consten reglaments 
de 1879, 1885 i 1900 i, durant el segle XIX, en foren 
presidents Joan Carbonell, Joan Inglès, Joan Homs i 
Isidre Capdevila (Roca, 2003: 81). Roca també explica 
que la part coral no era pas la més important de la 
societat, però no diu d’on dedueix aquesta afirmació. 
Gaja (1976: 179-180) comenta que era coneguda com 
«els torrats», ara bé en els reglaments detallen que per 

12. Gaja (1976: 179) la situa a can Jan Xic.

ser-ne soci s’havia de tenir algun ofici i bon compor-
tament. En definitiva, el reglament de 1879 té grans 
semblances amb els detalls aportats més amunt per a 
la Societat Choral Manlleuense: el comportament dels 
socis, els jocs (exactament la mateixa llista, però espe-
cificant un límit de diners per jugada) i l’edat mínima 
d’ingrés (aquí calia l’aval d’un soci). Amb un interes-
sant element afegit: no s’hi podia discutir de política 
ni de religió. Aquesta norma també coincidia amb el 
caràcter apolític que  Clavé volia per a les societats 
corals, malgrat l’associacionisme obrer i la sociabilitat 
progressista que comunicaven. L’Estrella, ja amb el seu 
nom i amb el símbol del seu segell, mostrava aquesta 
voluntat progressista en un període no pas fàcil. Ara 
bé, una dotzena d’anys més tard la trobarem més acos-
tada a les posicions catalanistes.

Segell de L’Estrella. (AMMA)

El 17 d’abril de 1878, justament en aquests dos 
anys tan fructífers en societats, també es va crear la 
Sociedad de la Juventud Católica, al carrer del Call del 
Ter, que tenia un cor, però no sabem si des de la data de 
fundació, ja que les primeres traces d’actuacions que 
en trobem són de la dècada de 1890. L’associacionisme 
popular d’inspiració catòlica, com ja hem avançat més 
amunt, suposava la intervenció de l’Església en la vida 
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quotidiana dels pobles amb una nova proposta —paral-
lela a les estrictes institucions religioses precedents— 
per tal de donar una resposta i una alternativa catòlica 
a l’imparable associacionisme obrer. A les principals 
ciutats i viles de Catalunya es crearen els Centres 
Ca tòlics entre 1878 i 1880 (malgrat alguns antece-
dents, com l’Acadèmia de la Joventut Catòlica de Vic, 
de 1872, però que va quedar inactiva amb la guerra per 
refer-se l’any 1879) seguint l’onada de popularització 

del catolicisme que es va promoure des del Vaticà, i 
que s’inspirava en els models cristians obrers de Fran-
ça i de Bèlgica.

En qualsevol cas, veiem que a Manlleu en dos anys 
es va crear una estructura bàsica de societats corals 
vinculades a l’oci obrer. Amb poques modificacions, 
aquestes societats van establir el panorama associatiu 
i d’oposicions ideològiques que durant dècades dibui-
xava la vida vilatana.

Portada i primera pàgina de les Caramelles de Melitó 
 Baucells. (Arxiu Comarcal del Ripollès)
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A Roda de Ter, Ollich [et al.] (1995: 174) donen 
notícia d’una institució, el Círculo Filarmónico, fundat 
per  Melitó Baucells i que situen a la dècada de 1870. 
Efectivament a El Eco de la montaña del 20 de setem-
bre de 1863, p. 2, en el programa de la Festa Major de 
Roda hi trobem esmentat: «Tanto el dia de la fiesta 
como en la víspera, el coro de esta villa cantará varias 
piezas de su repertorio, composicion del acreditado 
Sr.  Clavé y bajo la direccion de los hermanos Meliton 

y Fernando  Baucells.» Seria el mateix cor rodenc que 
trobàvem esmentat als aiguats de l’octubre d’aquell 
any, i que estaria vinculat a la molt reputada orquestra 
dels  Melitons, que encara estava activa a la segona 
dècada del segle XX. En aquestes dècades a molts 
pobles era ben coneguda la relació entre l’orquestra 
de ball, un cafè o societat, i el cor que animava la 
societat: un director carismàtic portava tant l’or-
questra com el cor i alguns dels músics de l’orquestra 

Els Melitons de Roda de Ter, vers 1914. (Taller Desvetllem la memòria de Roda de Ter)
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participaven al cor fent de pal de paller de cada veu. 
Alhora a moltes viles es produïa l’enfrontament entre 
dos cafès, d’orientacions ideològiques discrepants, 
liderats cadascun pel seu cor i la seva orquestra de 
ball. Això passava a Torroella de Montgrí (Ayats [et 
al.], 2006b: 67-75), i personatges com Pep Ventura, 
a Figueres, feien la funció de director. Podria ser el 
cas de Melitó  Baucells a Roda, que en la notícia de 
1863 també dirigia l’estrena d’una missa a «la música» 
(o sigui, la banda o orquestra) dins l’església. Melitó 
 Baucells va ser l’autor d’unes Caramelles del Ter a tres 
veus masculines que s’han conservat a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès.

Cal remarcar que els habitants del poble de Roda 
es van multiplicar per tres entre 1842 i 1857, amb un 
dels creixements industrials més forts, i en pocs anys 
es va passar d’un poblet a una vila de certa importància. 
Roda, juntament amb Sant Quirze de Besora, ja l’any 
1866 tenien actiu el Partit Obrer, d’on sorgiren les pri-
meres agrupacions socialistes de la comarca.

Vic

Diverses fonts refereixen cors laics a Vic abans de 
1862. En algun cas, al nostre entendre i atenent-nos al 
nom de la institució, creiem que es tracta d’una atribu-
ció del tot errònia, com la que fa Junyent (1976: 313) a 
l’Acadèmia Filarmònica de 1825 (seria vint-i-cinc anys 
anterior a tot el moviment claverià!), que era una socie-
tat de cultiu aristocràtic de concerts de saló o d’inter-
pretació de fragments d’òperes, amb àries i «coros» al 
final d’una representació teatral,13 però de cap de les 

13. Un programa del Teatre (Teatre de Comèdies, emplaçat sobre on el 
1869 es va obrir el carrer del Progrés), que seria de l’entorn de 1850, 
informa que es cantarà l’ària de Oroveso «con coros en el segundo acto de 
la Opera Norma por el Sr. Cabot».

maneres de cant en un cor establert. D’altra banda, en 
el reglament de 1859 de l’Escola Municipal de Música, 
hi consta el deure dels alumnes de formar part del cor 
de cant de la institució, a la manera de les capelles reli-
gioses d’aquells mateixos anys (Mirambell, 2006: 14). 
Un deure que es manté en reglaments posteriors.

Salarich (1972: 65) explica que la Sociedad de 
Amigos Ausonenses, creada el 1849 i en actiu fins 
cap a 1871, «tenia organitzat un coro que durant un 
temps fou el més aprofitat en les audicions a través 
dels carrers de la ciutat». Només tenim notícia de 
la presentació d’aquest cor en un concert al Casino 
Fi larmónico Dramático, el 19 de març de 1860. Car-
bo nell (2000: 416-417) explica que aquest cor es va 
crear arran d’una visita de Josep Anselm  Clavé a Vic. 
Probablement no va tenir més continuïtat, excepte que 
els membres del cor no formessin part dels grups que 
ressenya la premsa vigatana en les rondes nocturnes 
dels primers anys de la dècada de 1860:

El viernes por la noche volvió a recorrer las calles de 
esta Ciudad una comitiva de jóvenes de buen humor, que 
con acompañamiento de guitarras cantaban con suma 
afinacion y buen gusto varios lindos coros, y entre otros 
el de la introduccion de Hernani. Tambien alguno de ellos 
particularmente cantó, con el mismo acompañamiento, 
alguna linda cancion. Cuando en Vich hay tanta escasez 
de funciones recreativas, es lástima que no haya alguna 
sociedad que procure atraer á dichos jóvenes, para que 
den en ella alguna academia musical, que de este modo se 
lograria estimular á los aficionados á estudiar y ensayar 
piezas de compositores célebres, y nosotros disfrutar 
de tan bellas melodias (El Ausonense, 15 de setembre de 
1861, p. 2).

El mateix dia, arran d’una notícia (p. 2-3) on s’explica 
la supressió de l’ajudant del mestre municipal de músi-
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ca,14 malgrat que «la escuela es bastante concurrida», 
comenta que «los coros de artesanos que empezaban á 
cantar con gusto y armonía, iran en lenta pero continua 
decadencia por falta de proteccion». No sabem, doncs, 
si el cor de la Sociedad de Amigos Ausonenses havia 
estat en actiu durant aquest any i mig, o si ja havia 
començat a assajar el cor El Ausonense.

El mateix periòdic, però, es lamentava el 17 d’oc-
tubre (p. 2), en ocasió del 2n Festival de Societats 
Corals a Barcelona, que a Vic encara no hi havia soci-
etats corals com a altres ciutats catalanes «que al 
mismo tiempo que ilustran, moralizen la clase obrera». 
Recordem que eren uns anys especialment grisos per 
a una ciutat de Vic que estava perdent població i que 
estava abandonant les il·lusions de ser el primer centre 
industrial de la comarca.

D’altra banda, també El Ausonense del 29 de desem-
bre, p. 2, explicava que «La noche-buena fue bulliciosa 
y alegre. Varias partidas de jóvenes de buen humor, 
la pasaron en las calles cantando y tañendo sus músi-
cos instrumentos». En definitiva, veiem que els joves 
seguien els costums antics de sortir a cantar i a fer 
gresca la nit de Nadal.

Immediatament després, el 16 de gener de 1862, p. 
5, apareixia l’extensa notícia de la creació d’un cor de 
joves artesans sota la protecció de l’ajuntament, i que 
prenia el mateix nom del bisetmanari. En reproduïm 
el text complet, que segueix les argumentacions més 
habituals del moviment claverià:

El Ausonense.—Tal es el nombre del coro de jóvenes 
artesanos que bajo la proteccion y auspicios de la auto-
ridad local se ha organizado en esta ciudad. Varias veces 
habíamos escitado el celo de la autoridad para que pro-

14. L’ajudant al·ludit seria el violinista Ramon  Bosch, segons la crònica de 
la pàgina 4 de la Festa Major de Sant Joan de les Abadesses.

tegiera tan inocentes y útiles desahogos, y aun pedimos 
en números anteriores que se facilitara un local á esos 
jóvenes para que pudieran reunirse. Hoy podemos anun-
ciar a nuestros lectores que se nos há complacido, no 
solo fomentando la organizacion del coro, sino tambien 
proporcionándole local para academias en el cuartel del 
Cármen.
Y ¿quién habia de dudar de la utilidad que reporta á una 
poblacion, de que la juventud pase los ratos que le que-
dan tras las horas de trabajo, ocupada en tan saludables 
é instructivas tareas, antes que malentretenidas en las 
tabernas y casas de juegos? Palpables son los bue-
nos resultados que han dado las sociedades corales en 
Barcelona y otros puntos del principado: el artesano vá 
perdiendo casi sin apercibirse la aspereza de modales, 
vá adquiriendo finura y cortesania; hasta su corazon, 
sus sentimientos se vuelven mas nobles y generosos al 
sentir la influencia de los sonidos armoniosos y apacibles 
de la música. No pocos son los que estimulados por los 
adelantos de un compañero, que les lleva ventaja porque 
tenia ya antes mayor instruccion, no paran hasta que le 
alcanzan, aprenden á leer, escribir y pronunciar bien la 
lengua en que cantan [espanyol?], justamente seducidos 
por un sentimiento de plausible ambicion. Mas tarde, de 
esos jóvenes sobresalen algunos, cuyas voces sonoras y 
robustas se han desarrollado á merced del continuo ejer-
cicio y de una acertada direccion, y pasan á proporcionar 
la fortuna á sus familias.
Nosotros esperamos del coro titulado El Ausonense que 
procurará obtener los buenos resultados que acabamos 
de enumerar, bajo la direccion de don José Albareda, la 
proteccion de la autoridad y la buena correspondencia y 
docilidad de los individuos que lo forman. Sí la sociedad 
llamada El Círculo literario pudiese disponer de un local 
mas espacioso que el que hoy ocupa, nos atreveríamos 
á suplicar que dispensara tambien su proteccion á los 
jóvenes artesanos, no solo allanando el camino que se 
propone seguir la sociedad coral à que aludimos, sino 
tambien estableciendo cátedras útiles para los jóvenes 
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adultos que pertenecen á la laboriosa y honrada clase de 
artesanos.
Nosotros nos felicitamos de ser tocayos de la nueva 
sociedad coral, y después de haber clamado varias veces 
porque se la protegiera, no parece sino que hemos de 
apreciarla como ahijada, ya que al bautizarla se le ha 
puesto nuestro mismo nombre.

Sempre parla entenent que són joves i que el fet 
de cantar durà estabilitat a les famílies. El cronista 
demana de seguida, amb criteri paternalista i apel·lant 
a la docilitat dels joves, que es creï un ensenyament 
destinat a ells sota la tutela de la societat d’alta cul-
tura que s’acaba de fundar, l’any 1860, amb el nom de 
Círculo literario. A més, és interessant la remarca que 
les veus són sonores i robustes, resultat de l’exercici 
físic. El director,  Josep Albareda, devia ser també molt 
jove en aquesta data.

Pocs dies després ja actuaren a les festes per cele-
brar l’aprovació del projecte de la línia del ferrocarril, 
on van alternar amb la banda municipal (El Ausonense 
del 30 de gener i del 6 de febrer de 1862, p. 4 i 3):

Faltaríamos a nuestro deber si pasáramos por alto las 
orquestas y los Coros de la sociedad El Ausonense. 
Aquellas se portaron bien, y en especial la banda de músi-
ca del Ayuntamiento, la que, compuesta casi la mayor 
parte de niños, nos dejó oir varias piezas tocadas con bas-
tante afinacion y buen gusto. Admiramos los progresos de 
los referidos coros, quienes cantaron con suma facilidad 
y buena entonacion: mucho deseamos sus adelantos para 
hacer ver á otras poblaciones que tampoco Vich se queda 
rezagada en esta parte. 

Però el 20 de febrer la premsa ja feia una crida 
per trobar més cantaires, indicant que el nombre 
fluixejava, i el 27 de març, p. 4, el cor ja es donava per 
dissolt:

Ya no hay coros. Por falta de un local á propósito no 
podrá tener lugar en el domingo proximo, un concierto 
instrumental y vocal en que queria obsequiarnos el coro 
de jóvenes, llamado Ausonense, de cuyas resultas se ha 
disuelto dicha sociedad, con sentimiento de cuantas per-
sonas se interesaban por los adelantos de la poblacion, y 
de estos mismos jóvenes, que ocupaban las últimas horas 
del dia en agradable pasatiempo, lejos del juego, de las 
tabernas y otros lugares peligrosos á su notabilidad, á 
su salud, y al bienestar de sus familias respectivas. El 
Gacetillero sin ser filarmónico siente este contratiempo, 
y lo deplora porque vé las tristes consecuencias de una 
causa tan trivial, y segun parecer de facil remedio.

Mentrestant, a la ciutat hi havia hagut un lluït diu-
menge de carnestoltes que sobre el tema del ferrocar-
ril havia propiciat la participació de molta gent, inclo-
sos els membres del cor amb un notable protagonisme 
(6 de març, p. 3-4):

Los coros del Ausonense disfrazados de trabajadores de 
la via, con palas, azadas y capazos al hombro, entonaron 
un hermoso coro compuesto ex profeso por su director 
que figuraba un ingeniero. La música [la banda], cuyos 
individuos vestian tambien el traje de obreros, ejecutó 
despues alegres tocatas, y acto continuo se puso en mar-
cha la comitiva, en el órden siguiente: un escuadron de 
estrambóticos municipales sable en mano; las brigadas 
de trabajadores (coros y música) tocando y cantando; la 
locomotora y los wagones ocupado el tercero por el ayun-
tamiento urbano de la primera estacion: una elegante 
carretela con máscaras vestidas a la antigua; y un gran-
dioso carro, figurando una jaula de murciélagos coronado 
de un estraordinario miriñaque, en cuyo centro habia una 
campana, y al rededor del carro varios cartelones con ins-
cripciones alusivas á varios objetos y localidades.
Algunas carretillas de fuego, corriendo por los alambres, 
figuraban los partes que pasaban de una á otra estacion. 
El público estaba admirado y á dura pena podia hacérsele 
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apartar de la via por donde debia pasar el tren. Los bal-
cones y ventanas no podian contener mas espectadores 
empeñándose muchísimas veces divertidas luchas con 
huevos enharinados y confites de todas clases.

Es desfeia el cor, i des de la premsa liberal era vist 
com un desastre més d’una ciutat de Vic que estava 
en decadència: entre 1860 i 1874 va perdre un terç 
de la població i diversos empresaris, que anaven cap 
a les viles industrials de les vores del Ter i, més tard, 
que fugien de l’assetjament i de l’ocupació carlines. 
Disminuïen sense parar les botigues i les tavernes, i el 
tren no acabava d’arribar mai (Albareda [et al.], 1984).

Es desfeia el cor, però continuaven com abans les 
serenates nocturnes per festes assenyalades o en 
dies d’estiu, dedicades a les noies o a uns acabats de 
casar, com la que cantaren a Francesc  Lloveras, mestre 
de Música a la Casa de Caritat, des d’on es formaven 
els nens que tocaven a la banda municipal. En algun 
cas les cròniques ofereixen detalls d’aquestes rondes 
nocturnes, com una poc abans de les festes en honor 
de la canonització de Sant Miquel dels Sants, fill de la 
ciutat:

En la noche del lunes, ó mejor, en las primeras horas de la 
mañana del martes último, recorría las calles de la ciudad 
un coro compuesto de unos catorce ó quince jóvenes. 
Ya otras veces en la gacetilla de este periódico, hemos 
hablado de este coro, que, periódicamente aunque raras 
veces se deja oir, porque sus buenas voces, el ajuste con 
que desempeñan sus cantos, lo escogido y variado de los 
mismos, le hacen digno de la atencion de todos. Una gui-
tarra y dos flautas acostumbran ser el acompañamiento, y 
ofrece la particularidad de que los coros que canta, pocas 
veces tienen letra, sino que lo talarean por decirlo así. Al 
mismo tiempo que les escuchábamos con placer, sentía-
mos que en las próximas fiestas, segun el programa, las 
iluminaciones de calle, no podrán ofrecer esta diversion 

y lo sentíamos mas, en cuanto sabemos que no nos faltan 
elementos para tener coros mas que regulares.
A nosotros que conocemos la clase á que pertenecen los 
jóvenes que forman el coro de que hablamos, nos consta 
que no se prestarán á dejarse oir en estas estraordinarias 
noches, ó á lo menos en las horas destinadas á la ilumina-
cion. ¡Si á lo menos diesen algun concierto en los salones 
de alguna sociedad! Pero tampoco, pues ninguna de estas 
ha querido protejer la música como debiera, descuido 
lamentable, de que nos ocuparémos en otro número.
De todos modos damos las gracias á los espresados jóve-
nes, por lo bien que desempeñan sus cantos, escitándolos 
á que lo hagan con mas frecuencia y en horas en que no 
todos se hallen ya en los brazos de Morfeo (El Ausonense, 
21 d’agost de 1862, p. 1).

Pel setembre (14 de setembre de 1862, p. 4), una 
crònica signada per E. Soler, l’editor, ens descriu fins i 
tot les peces que cantaven a les serenates, i esmenta-
va el nom de  Clavé, o sigui, que podrien ser el resultat 
dels assajos del cor que ja s’havia desfet. I tornava a 
aprofitar per reivindicar la formació d’un cor:

Gracias, señores músicos. En la noche de anteayer tuve 
serenata. En verdad iba dirijida á una linda vecina, pero 
yo me la apropié; se me cantó a voces solas el coro de 
vecinos de «El Juramento» y con acompañamiento de 
guitarra dos estrofas de los cantos de  Clavé y alguna 
otra cosa que no entendí bien por estar medio dormido; 
eran las cuatro de la madrugada. Pero ¡qué afinacion! 
Lectoras mias, ¡qué suavidad! ¡qué melodía! ¿No es verdad 
que disfrutais como el gacetillero cuando esos jóvenes, 
colocados debajo de vuestro balcon, os cantan esos coros 
tan bonitos con tanta afinacion y colorido? ¿No es verdad 
que desearíais oirlos todas las noches? Es muy sensible 
que donde no faltan aficionados y verdaderos cantores 
no podamos tener coros. ¡Oh! Sí, es muy sensible. El gace-
tillero lo siente y lo deplora. E. Soler.
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A principi de 1863 es formava un nou cor amb el nom 
de El Ausetano, que en les llistes de les societats que 
publicà El Metrónomo posteriorment, consta fundat 
l’1 de gener de 1863. El periòdic vigatà El Ausonense, 
però, el 15 de gener encara lamentava que Vic quedés 
enrere en la formació de cors, i animava els joves que 
havien estat a les ordres d’Albareda a tornar-se a reu-
nir i a demanar ajudes de l’autoritat. El 12 de febrer ja 
anunciaven que s’havien acomplert els desitjos «bajo la 
direccion del entendido maestro y laborioso artesano 
Sr. Albareda». Va ser un dels períodes de més crei-
xement del moviment coral a tot Catalunya: set cors 
entre gener i febrer. El 22 de març El Metrónomo con-
signava que havien enviat el cant El somni d’una verge 
a Albareda. I el mateix 22 de març El Ausonense (p. 3) 
parlava de la primera cantada pública:

¡ Bien ! bien ! por sus adelantos. El naciente coro de esta 
ciudad «El Ausonense» dió en la noche del miércoles 
la primera señal de su existencia. Con motivo de ser el 
jueves los días de algunas Autoridades, pasó dicho coro 
á obsequiarlas en la víspera, cantando un bello himno 
compuesto espresamente para este objeto, y las prime-
ras estrofas de dos bailes coreados, uno de ellos á voces 
solas.
En todos vimos felices ideas y una ejecucion muy ajusta-
da, lo que habla muy alto en favor del maestro y de sus 
discípulos, quienes, casi en su totalidad, no saben leer. 
Merecieron unánimes aplausos del público que les seguía 
por todas partes; no obstante, la mayor parte hubiera 
deseado que la letra hubiese sido catalana.

Queda clar que eren joves artesans i obrers que 
no sabien llegir. I, d’altra banda, hi havia una demanda 
popular perquè els cants fossin en català, petició molt 
interessant si tenim en compte que encara som als pri-
mers anys del moviment de la Renaixença.

Per l’abril es va obrir una subscripció popular per 
comprar-los partitures i per fer un estendard, alhora 
que es produïa la visita ja comentada dels industrials 
anglesos. Albareda va rebre de El Metrónomo «Las 
ninas del Ter (rigodon)» i «Las flors de maig (pastorel-
la)», dues de les peces més famoses de  Clavé, i totes 
dues en català. En aquests dies també enviaren parti-
tures a N. Valls de Ripoll, on es devia estar creant un 
altre cor. Carbonell (2000: 417) afirma que el cor viga-
tà també cantava obres de Joan Tolosa, de l’organitza-
ció oposada a  Clavé, però no n’hem trobat constància.

El Metrónomo del 14 de juny de 1863 transcriu una 
sorprenent notícia de El Eco de la Montaña: «Serenata 
a beneficio de los populares cantos de  Clavé y de la 
institucion de los coros artesanos y demás academias 
de música que de algun tiempo á esta parte se han 
ido formando en esta ciudad, han desaparecido casi 
por completo las canciones callejeras de mal género, 
que tan á menudo ofendían los filarmónicos oídos en 
las noches de primavera y verano.» I especifica que hi 
cantaren la romança de Don Pasquale i serenates de 
sarsuela, tot acompanyat amb guitarra.

Vol dir, això, que des que s’institucionalitzaren 
varen deixar de cantar pels carrers les cançons fins 
aleshores populars? Així doncs, «l’educació» dels arte-
sans passava per evitar determinades temàtiques i 
repertoris habituals fins aleshores. Ara bé, per notícies 
posteriors (per exemple, les de les cantades la nit de 
Nadal de 1868, El Pueblo Vicense, 30 de desembre de 
1868, p. 3), sabem que les cantades i serenates noctur-
nes encara foren habituals durant molts anys.

Entre juliol i agost de 1863 sovintegen les notícies 
de la societat coral vigatana,15 que va actuar diverses 
vegades en ocasió de l’aniversari de la canonització de 

15. El Metrónomo, 7, 19 i 26 de juliol, 2, 9 i 23 d’agost.
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Sant Miquel dels Sants («salón del casino ausonense») 
i en les festes d’estiu, com ho féu a Plaça, alternant 
amb la banda municipal. És curiosa l’alternança de 
noms en les cròniques, que tan aviat el denominaven 
«La Ausetana euterpense» com, encara, amb l’anterior 
nom de «La Ausonense». Sempre, però, era al·ludit com 
un cor de joves artesans, o de joves fills del treball, 
tot fent èmfasi en els progresos que aconseguiren en 
poc temps. Parlaven de «su lindo teatrito de la calle 
San Miguel» (núm. 1) i especificaven diverses peces 
del repertori: les famoses Les nines del Ter i Somni 
d’una verge, de  Clavé, però sorprenen les tres peces 
que eren obra de  Josep Albareda, el director, El ramo 
de la mañana de San Juan, El agua y el aire, i Salutació 
matinal. Lamentablement, no tenim coneixement de 
cap d’aquestes tres peces.

El Círculo Literario va obrir una subscripció per 
ofrenar-los un pendó, però també per permetre a  Josep 
Albareda assistir a un concert dirigit per Josep Anselm 
 Clavé, ja que «no había aun podido presenciar ninguno 
de los conciertos del célebre  Clavé» (El Metrónomo, 
23 d’agost, p. 5-6). O sigui, que el fundador i director 
del cor, per al qual ja havia compost diverses obres, no 
coneixia directament l’activitat de  Clavé! Per sorpre-
nent que sembli, va crear el cor vigatà i va compondre 
tres cants sense estar en contacte amb la resta de 
societats corals.

És especialment interessant una crònica que des 
de Ripoll es va enviar a El Metrónomo (30 d’agost de 
1863, p. 4-5) arran del concert vocal i instrumental que 
va oferir la «Ausetana de Euterpe» al teatre del Corral 
d’aquesta vila el 19 d’agost, on van alternar les obres 
corals amb unes variacions per a flauta a càrrec de Pere 
 Roca i unes variacions per a clarinet a càrrec de  Josep 
Albareda. La descripció de la indumentària i de les acti-
tuds expressa molt bé els valors de la societat:

La uniformidad en el traje negro ó de etiqueta que con-
trastaba bellamente con lo blanco de los guantes y de la 
corbata y la culta actitud de todos los coristas, quienes 
formados en semicírculo alrededor de su director, D. José 
Albareda. 
[…] reunidos en fraternal armonía y agrupados en coros, á 
esos jóvenes obreros, industriales de todas clases, tal vez 
menesteresos algunos…

I continuava amb una sorprenent enumeració dels 
cors de la conca alta del Ter, que el cronista coneixia, 
per acabar remarcant el cant Les nines del Ter, que pel 
seu títol era singularment evocador per als cantaires 
d’aquests pobles:

Los coristas de Vich, como los de Montesquiu y San 
Quirse, como los de Ripoll y otras partes […], los que 
hemos oido, procedentes de las poblaciones referidas […] 
Las ninas del Ter que solo por el título debió de gustarnos 
más […]

Societats corals, doncs, a Roda, Manlleu, Vic, Sant 
Quirze de Besora, Montesquiu i Ripoll —sense tenir en 
compte les que podien existir a Torelló i, potser, a Sant 
Hipòlit de Voltregà—, a més de les notícies que arriba-
ven a El Metrónomo una setmana més tard de Ribes 
(«en Ribas un jóven aficionado ha organizado un coro 
que consta de 29 individuos y que hace rápidos adelan-
tos») i pel desembre de Puigcerdà i de Centelles.16 En 
definitiva, en pocs mesos sorgiren societats corals a 
tota la conca fabril mitjana i alta del Ter, tot i que en 
les altes de l’Associació de Societats Corals només hi 

16. El Eco de la montaña del 19 de desembre detallava la presentació, el 
dia 13 de desembre, de la nova societat coral de Centelles dirigida per
Josep  Soler i Soler. Varen cantar Narciseta de Valentí, sols, i amb l’orques-
tra La Mascarita de  Clavé. L’orquestra va interpretar unes variacions per a 
cornetí de François  Viquer.
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constessin les de Vic i Manlleu. A més, ja hem esmentat 
notícies de Moià.

Com és possible que en pocs mesos sorgissin tantes 
societats corals? Com aprengueren, dotzenes d’arte-
sans i d’obrers, a cantar a tres veus en tan poc temps? 
Evidentment, no es tracta de cap transformació mira-
culosa de les capacitats de cantar i de les capacitats 
musicals de tota la població. La resposta, al nostre 
entendre, cal tornar-la a cercar en els dos antecedents 
que esmentàvem al començament d’aquest capítol: el 
cant a veus de les confraries religioses i el cant a veus a 
les tavernes, sovint a càrrec dels mateixos homes. Per 
tant, el nou associacionisme només feia que desplaçar 
i orientar cap a una nova fita l’activitat de cantar, i de 
cantar a veus, que ja era molt present en el si de la soci-
etat. Cantar junts amb un nou pretext i sota una nova 
base de sociabilitat que, això sí, va fer canviar del tot 
el repertori —que ja no podia ser ni religiós en llatí ni 
de cançons atrevides o «immorals»— i, probablement, 
va difondre entre la població la nova estètica musical i 
literària romàntica, que també condicionaria la manera 
de cantar.

Més sorprenent, en canvi, és trobar aquest impor-
tant sorgiment de societats corals en uns anys que els 
historiadors han qualificat de la dècada de «la fam del 
cotó» (Albareda [et al.], 1984: 174). Entre 1862 i 1865 
la Guerra de Secessió nord-americana i l’esgotament 
de la primera embranzida industrial van portar a una 
intensa crisi de feina, que es va allargar fins a 1870. I és 
precisament en aquests anys que hi ha la gran creació 
de cors. Potser, però, la disminució d’activitat coral a 
partir ja de l’estiu de 1864 es pugui atribuir a la crisi 
cotonera. 

Després de les inundacions dels dies 7 i 8 d’octu-
bre de 1863, les societats corals barcelonines varen 

recollir diners que, a través del governador civil, feren 
arribar a l’alcalde de Vic, que ho va agrair públicament. 
Com ja hem vist, els cors de Manlleu, Roda i Vic també 
varen actuar en benefici dels perjudicats. Entre novem-
bre de 1863 i gener de 1864 El Metrónomo donava 
notícia de diverses actuacions de L’Ausetana: una 
serenata de rebuda a l’estació dels diputats electes, 
amb «Las flors de maig, Las galas del Cinca, Lo somni 
de una verge, Los nets dels almogavers»; una serenata 
a uns noucasats; i una serenata per Cap d’Any.

La gran festa de L’Ausetana va arribar amb la 
jornada de lliurament del pendó per part del Círculo 
Literario, el 31 de gener (El Eco de la montaña, del 4 
de febrer, p. 2 i 3). La festa va començar amb l’anada 
del cor, acompanyat per orquestra, al local del Círculo 
on el president, Manuel Galadies, els va rebre lloant els 
desitjos d’oci virtuós i d’instrucció, i ells varen respon-
dre amb l’estrena d’un cant en català, fet per a l’ocasió 
i en només dos o tres dies:

Com lo sol tras nit obscura,
presehit de bella aurora,
los valls, camps y serras dora
ab sos raits de plata y or;
Y á son poderós influxo
se fertilisa la terra,
naix l’arbre al cim de la serra
y en la vall vistosa flor.

Del mateix modo lo Círcul–
literari’ns dona vida
y á instruirnos nos convida
baix la sombra dest Pendó.
Jóves tots de la «Ausetana»
al Círcul vuy saludem,
pus en éll sempre tindrém
un decidit protector.
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Llor al Círcul,
qu’á la «Ausetana»
vuy li regala
un rich Pendó.
Bella bandera
de art joya rica,
que significa
protecció.

Baix de la sombra,
joya galana,
trovi «Ausetana»
prosperitat.
De nostres cors
aparte l’ vici,
sembre propici
la probitat.

Després, el vicepresident «encareció la convenien-
cia de que todas las clases de la sociedad se acerquen, 
se conozcan y se amen y se den la mano», i va afegir que 
«el pendon que recibian significaba probidad, honradez, 
moralidad, amor al órden y al trabajo, orígen y fuente del 
bienestar social: por lo que no debian dejarse seducir 
por ideas peligrosas y doctrinas disolventes que matan 
la inteligencia y secan el corazon; que en los cantares, 
objeto de sus tareas, evitasen las canciones menos 
decorosas é inmorales». O sigui, que l’associació econò-
micament elevada els orientava amb posat paternalista 
envers el treball, l’ordre i les virtuts, i els advertia de 
les doctrines perilloses, que devien ser el socialisme i 
l’anarquisme, a més dels cants eròtics. Per acabar, varen 
cantar La Gratitud17 i Les flors de Maig i sortiren desfi-
lant amb música cap al seu local, després d’aturar-se a 
cantar davant de les autoritats civils i militars. Però cap 
cançó religiosa ni cap benedicció del pendó.

17. Aquest detall l’aportà el Diario de Barcelona de l’endemà.

A la tarda mostraren a la seva seu el magnífic 
pendó18 que havia estat brodat per les «Hermanas 
Terciarias del Cármen». La seu estava decorada amb 
parets de damasc carmesí i pabellons de blau i blanc, 
uns colors que coincideixen amb els republicans fran-
cesos. A les set interpretaren un concert, on s’in-
cloïa l’estrena de dues peces d’Albareda: «En una de 
ellas, La Plana de Vich, encontramos bellos motivos 
y agradables cantábiles que gustaron mucho á la muy 
numerosa y escogida concurrencia», detallava el Diario 
de Barcelona de l’endemà. Acabaren amb el vals jota 
de  Clavé Las galas del Cinca, per passar a oferir un 
refresc per a 300 persones, en un joc de societat inter-
clasista:

El que como nosotros observase el afan y delicadeza con 
que aquellos jóvenes obreros obsequiaban é invitaban 
á las mas respetables señoras y lindas señoritas de la 
Sociedad vicense, no podia menos de observar los nota-
bles efectos de que el pundonor y el aprecio de sí mismo 
adorna al hombre honrado, sea cual fuere la clase á que 
pertenezca. No nos cabe duda alguna de que los mas de 
aquellos jóvenes obreros antes de formar parte de la 
Sociedad se hubieran escusado de servir y cumplimentar 
á las damas y alternar con los jóvenes de buen tono, y no 
obstante ahora en menos de un año de formar parte de la 
Sociedad Ausetana, supieron hacer con finura y delicade-
za los honores de su casa.

Però, què representava tenir l’apadrinament del 
Círculo Literario? Albareda [et al.] (1984: 157-158) 
sintetitzen molt bé la importància que va tenir aquesta 
institució en la vida vigatana i osonenca:

18. El Diario de Barcelona el descrivia: «de moaré blanco, largo de unos 
cuatro palmos y medio por tres y medio de ancho, ricamente bordado de 
canutillo é hilo de oro fino: en el centro hay las armas de la ciudad, bor-
dadas con sus colores propios, y las inscripciones, La ausetana, sociedad 
coral», amb «dos cenefas».
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És evident, doncs, el caràcter conservador de la classe 
dirigent de la comarca. En aquest context, cal esmentar 
l’entitat cívico-cultural que esdevingué un centre agluti-
nador d’aquestes classes i que assolí un gran ascendent 
damunt la societat vigatana del darrer terç de segle: el 
Círcol Literari de Vic, nascut el 1860. La presència de 
nombroses personalitats li garantí una bona cohesió 
interna: al seu interior s’hi aplegaven científics, catala-
nistes, un sector marcadament religiós, industrialistes, 
hisendats i terratinents.
Aquest aplec de gent aparentment tan heterogènia trobà 
un element de confluència comuna: la plena consolidació 
a Osona del model d’explotació capitalista de caràcter 
mixt, agrari i industrial. […]
Probablement una de les tasques més transcendentals 
que acomplí el Círcol fou la d’haver apropat uns sectors 
dirigents tan diversos i haver-ne forjat la síntesi a la cru-
ïlla dels temps nous.

Salarich (1972: 65) explica que pel febrer es van 
traslladar a un local a prop del Passeig de Santa Clara. 
Al mes de març varen cantar per al nou diputat electe 
del partit judicial, i van triomfar amb Les Flors de Maig 
i Les Nines del Ter, i també varen sortir a cantar a Plaça 
amb la banda municipal la vigília de Sant Josep (El 
Metrónomo, 6 de març i 27 de març de 1864). Mentres-
tant, també s’havien iniciat les classes que el Círculo 
s’havia compromès a organitzar per als cantaires (El Eco 
de la Montaña, 10 de març de 1864, p. 1), en la inaugura-
ció de les quals el cor va cantar La Plegaria de Moisés:

Deseoso el Círculo Literario de contribuir en lo posible 
en la necesaria educacion de la clase obrera, decidió abrir 
clases de Lectura, Escritura y Aritmética para los socios 
de La Ausetana, que han manifestado repetidas veces 
deseos de recibir la instruccion elemental de que los más 
carecen y cuya inmensa falta han conocido, especialmen-
te desde que se ejercitan en la música popular. El Círculo-

Literario, que por la índole de su objeto comprende y 
favorece tan laudables deseos, inauguró el lúnes próximo 
pasado dichas clases elementales con la asistencia de 
todos cuantos forman parte de La Ausetana. […] tan 
pronto como se hallasen en disposición de utilizarse de 
ella, se daria mas amplitud á las clases que se inaugura-
ban añadiéndose las de elementos de Geometría, Dibujo 
lineal, Geografía, etc. […] la sociedad coral, compuesta 
en su mayor parte de jóvenes que no pueden durante las 
horas del dia asistir á las aulas públicas de adultos á causa 
de estar ocupados en las tareas de los oficios con cuyo 
ejercicio labran su subsistencia.
 

Per tant, era un ensenyament nocturn per a adults 
que sorprèn per la varietat de matèries, i que sorpren-
gué per l’acceptació que va tenir, segons explica el 
mateix diari del dia 21 d’abril:

a pesar de los escasísimos ratos de ócio que les permiten 
sus precisas obligaciones y que estos pocos tienen que 
ocuparlos en gran parte en el estudio de la música, obje-
tivo primordial de su asociacion, todavia desean aumen-
tar las lecciones, destinando á este objeto tres noches 
semanales en vez de dos como hasta ahora. Creemos que 
el Círculo –Literario accederá á una petición que tanto 
honra á sus autores.

El Metrónomo (17 d’abril de 1864) relatava la visi-
ta a Vic de socis protectors de la societat Erato de 
Figueres i explicava que van ser rebuts fraternalment 
amb un concert de L’Ausetana alternat amb obres 
d’or questra, del qual en detallaven els cants: «Flores 
marchitas, La Madalena y La Plana de Vich, del señor 
Albareda, director de la Ausetana; la Narciseta de 
Kucken, y Lo somni de una verge, del señor  Clavé». 
Amb aquesta notícia veiem que l’activitat compositora 
d’Albareda era intensa. Pel maig el cor estava format 
per 42 cantaires.
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L’altre gran esdeveniment de l’any va ser la partici-
pació de L’Ausetana al 4rt Festival de Societats Corals 
a Barcelona, el mes de juny, amb la participació de cin-
quanta-sis cors i dos mil cantaires, d’entre les vuitanta-
cinc societats aleshores associades. Era l’única socie-
tat osonenca que hi participava, potser per les causes 
que explicitava la mateixa organització: «las dificul-
tades casi insuperables para las sociedades corales 
abandonadas en su mayoría á sus propios recursos, 
para una funcion que exige gastos considerabilísimos» 
(El Metrónomo, 5 de maig, p. 1 i 2). En les reunions de 
preparació L’Ausetana hi fou representada per Llorenç 
Comas i per Jeroni Martí, i en el concurs va interpretar 
Les flors de maig, de  Clavé, i El ramo de San Juan, d’Al-
bareda (El Metrónomo, 3 de juny, p. 1), sense obtenir 
cap dels tretze premis. Tanmateix, varen desfilar per 
Barcelona amb els altres cors, i el seu pendó va causar 
admiració. Varen acabar les jornades barcelonines tot 
cantant un Rosari a l’església de la Mercè i una sere-
nata amb La salutació matinal de  Josep Albareda (El 
Metrónomo, 26 de juny, p. 7). A Vic varen ser rebuts 
amb gent a la carretera, segons explicava El Eco de la 
Montaña del 12 de juny. De la repetició a Vic del cant 
del Rosari se’n derivà l’ordre del bisbe que hem repro-
duït anteriorment.

Pel juliol de 1864, en el «Programa» oficial o 
cri da de les festes de Sant Miquel, s’explicava que 
a la processó hi aniria: «L’Ausetana distingida / Al 
de vant del Filarmònich; / No ho dic en sentit irònich.» 
Probablement fent una certa broma amb la classe 
social dels artesans, que passava al davant de la ins-
titució musical dels salons aristocràtics. La Societat 
Filarmònica Dramàtica, que hem vist esmentada en 
la formació del primer cor vigatà, va desfer-se a final 
de 1868, just després de la Gloriosa Revolució, i entre 
els seus membres actius hi havia Antoni Soler, editor 

dels periòdics La Ausonense i El Eco de la montaña, de 
posició liberal conservadora. El segon periòdic acabà 
precisament l’1 d’octubre de 1868, per començar a 
editar El Pueblo Vicense.

Ara bé, en les mateixes festes llegim en una contra-
crida titulada «Conclusions bovines»:

L’Coro del noy Carbó
Q’entonará la cansó
Siau lo nostre ajutori…
Animas del Purgatori…

Caldria aclarir quin és aquest cor, si es tracta d’un 
cor religiós, de L’Ausetana, o d’un altre. Salarich (1972: 
66-67) dóna notícia d’una entitat, La Lira, que va estar
activa entre 1863 i 1867, i que programava concerts
vocals i instrumentals segurament al saló del Cafè de
Les Delícies, però que no sembla que fos específica-
ment un cor.

L’Ausetana continuava deixant notícies esparses a 
la premsa, com el fet que pel març de 1865 estrenaven 
un petit teatre i presentaven la sarsuela Elisenda de 
Montral, amb música de  Josep Albareda, el director del 
cor (El Eco de la Montaña, 19 de març, p. 3; Salarich, 
1972: 65-66). Fins que el 15 de març de 1866  Josep 
Albareda, qualificat en algunes cròniques com «el Clavé 
vigatà», deixava la ciutat de Vic per provar de fer car-
rera musical a Barcelona (El Eco de la montaña, p.3):

Lo sentimos. El Director de la Ausetana sale hoy de esta 
ciudad en busca de una nueva patria que le ha prome-
tido premiar mejor sus conocimientos musicales y sus 
trabajos. Es sensible que personas de un mérito poco 
comun se vean obligadas á desterrarse de su país natal 
en busca de un pedazo de pan para alimentar á sus hijos 
que no se niega á personas extrañas y de inferior mérito 
científico.
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La marxa d’Albareda —precisament el mateix any 
de la deportació de  Clavé a Madrid— va afeblir l’activi-
tat del cor. El successor va ser Jaume  Pujadas i Caralt, 
director de la Capella de l’església del Carme i posteri-
orment de la de la catedral, i continuaren actuant, amb 
peces d’Albareda, com una actuació al Casino Vicense 
el 7 d’abril, juntament amb solistes de cant líric. Encara 
deixaren notícia a la premsa per la Festa Major del juli-
ol de 1867. De  Pujadas se’n conserva a l’Arxiu Comarcal 
del Ripollès una Missa a tres veus amb acompanyament 
d’orgue. Albareda va morir a Barcelona l’any 1871, en 
un càrrec a intendència militar (Salarich, 1972: 66).

Des de març de 1866 al Cafè de la Pau, rambla 
del Passeig, s’hi establia l’Ateneu de la classe obrera 
(Salarich, 1972: 76-77), que hi va organitzar ball per 
Nadal i per carnestoltes. No tenim constància, però que 
formessin cap cor.

En la crida de les Festes de Sant Miquel de 1876 
—escrita pel jove Josep Serra i Campdelacreu (1848 
- 1901) i impresa per Barjau— s’entén que el cor va 
estar uns anys inactiu i que tornà a refer-se en aques-
tes festes. S’aturà a causa de l’ocupació carlina de Vic 
pel gener de 1874? O ja molt abans, en els temps de 
la dura censura que va precedir la revolució de 1868? 
El mateix  Clavé, a Eco de Euterpe del juliol de 1867, 
explica cruament: «Las sociedades corales españolas 
pasan actualmente por una crisis que tal vez acabe 
con su existencia.» Vegem com ho argumenta la crida 
de 1876:

Los antichs fills de’n  Clavé
tornarán á las cantatas,
y’ns donarán serenatas,
que os dich que no hi faltaré:
no es vritat que ho feyan be?
La nineta dels ulls blaus
Las del Ter y altres cataus

la noya llesta y esquerpa,
me recordan al Euterpe
ab sos fantastichs saraus.

És singularment interessant aquesta referència a 
 Clavé just després dels anys en què va tenir una intensa 
activitat com a republicà federalista, amb càrrecs de 
govern de primera línia i amb composicions com Himno 
a la Revolución, dedicat a Abdó Terradas. Potser la 
mort de  Clavé feia més de dos anys ja creava la distàn-
cia necessària? O bé la crida de Serra i Campdelacreu 
mostra una sensibilitat progressista?

Després de la restauració monàrquica, Salarich 
ens informa del gran moviment de cors que a Vic es 
va produir l’any 1877, coincidint amb exactitud amb 
la reestructuració del panorama que hem observat a 
Manlleu. El Centro de la Juventud, una entitat recreati-
va i dramàtica de signe més aviat conservador, fundada 
l’any 1862, va iniciar un cor que només va deixar tes-
timoni l’any 1877, el mateix any que també va deixar 
d’existir l’entitat. El mateix any es va formar El Coro 
del Jardí (probablement al·ludint als claverians Jardins 
d’Euterpe), presidit per Bartomeu Soler, que va actuar 
per primera vegada el 4 de maig de 1877 al local del 
Círculo Literario. Tres mesos després, per l’agost, es 
va fusionar amb L’Ausonense, presidit per Antoni Sala, 
per formar el nou Coro Vicense, que va ser dirigit per 
Àngel  Boixader i presidit per Pere Toll (Salarich, 1972: 
66). Caldria comprovar si aquest cor estava acollit, 
com podria indicar el nom, pel Casino Vicense, el cone-
gut «casino dels senyors», actiu des de 1848, i per tant 
tenia una orientació il·lustrada i conservadora. Ara bé, 
Salarich només ha localitzat una sola actuació del Coro 
Vicense. Per tant, va ser un gran moviment creador que 
es va dissoldre en pocs mesos. Podríem especular que 
els anys 1876 i 1877 es volia refer el teixit associatiu 
de cors després de l’esfondrament republicà, però que 
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les circumstàncies socials i els equilibris de poder ja 
s’havien transformat profundament.

En les festes de Sant Miquel d’aquest any 1877, 
doncs, hi havia tres cors a la ciutat, tal com recollia la 
crida de les festes. Primerament parlava a tres indrets 
del nou Coro del Jardí, començant per dir que els havien 
concedit portar el tercer pendó del sant:

Pel tercer van escullir
los senyors procuradors
á n’als distingits cantors
del nou Coro del Jardí. 
[…]
y veurer com van passant
los del Coro del Jardí
que tant be’s saben lluhir
per tot arreu alló hont van.
Com ja som de lley rodaires
vindrán be aquelles vespradas
per escoltar las cantadas
ab que’l coro del jardí
te ganas d’aná á seguí
las casas mes senyaladas.
Sentint inspiradas árias

Més endavant parlava dels tres cors —just després 
d’haver parlat de tres institucions que potser eren 
les que acollien els tres cors, el Teatro Ausonense, el 
Casino Vicense i els Menestrals del passeig, de tres 
sensibilitats sociopolítiques diferents— i explicitava 
que era la «nova collita» o la resurrecció de l’art de 
 Clavé, que ja estava oblidat:

Tots tres coros donarán
serenatas cada nit;
son uns noys de profit
que lo cant realsarán:
en concerts també eixirán;

y ab l’estimol que’ls incita
sembrarán nova cullita
dels llors que l’olvit desterra,
que altre cop per nostra terra
l’art den  Clavé ressucita.

Una nova collita ben magra si només consta una 
sola actuació de l’unificat Coro Vicense. Tanmateix, 
la crida de les festes de Sant Miquel de 1879 tornava 
a donar notícia d’un cor que començava: «que avuy lo 
coro s’estrena.» I en deia el nou director:

Ni’ls coros may d’en  Clavé
han cantat cansons tan novas
com las que lo Casanovas
dirigirá com sap fé.

En un altre fragment de la crida que parlava dels 
cantors —d’òpera, entenem—, s’esmentava el talent i el 
nom sencer del director,  Ventura Casanovas, que aca-
bava de començar com a director de l’Escola de Música 
Municipal i de la Banda (ho va ser de 1878 a 1888), i de 
qui es conserva una Missa a 3 veus amb acompanyament 
d’orgue (Arxiu Comarcal del Ripollès). Pocs anys després 
el retrobarem esmentat en les actuacions del cor Talia.

Pel que fa als cors dins de l’estament religiós, a part 
de les capelles de les esglésies i de la catedral, en la 
dècada de 1860 la premsa vigatana donava notícia dels 
cants en els actes religiosos de la Congregació dels 
Dolors i en la de Sant Lluís Gonzaga, però sense parlar 
mai d’un cor específic. Són excepció l’any 1865 en què 
s’esmenta l’Escolania de la Casa de Caritat (El Eco de 
la Montaña, 23 de març de 1865) i l’any 1866 en què es 
parla del cor de l’Associació de les Filles de Maria, que 
seria el primer cor femení que deixava constància, però 
tots dos cors eren de finalitat exclusivament religiosa 
(Salarich, 1972: 67).
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Torelló

A Torelló, una colla d’amics sortien a cantar en 
rondes nocturnes i també al teatre vers 1860, en el 
que era conegut com el Coro d’en Diego, perquè l’ànima 
n’era el jove Dídac  Masmitjà i Colobran (mort el 1902), 
fill del notari i propietari Antoni Masmitjà (Camprodon, 
1995a: 151-152). Havia compost la música, per poder 
ser cantades en cor, de La guerra de l’Àfrica, i també 
de El petit vailet i El bosc de cal Feiner, totes amb lle-
tra de Joan Deordal i Arau (1803 - 1886). Camprodon 
aporta altres detalls extrets d’escrits que no especi-
fica: per a les rondes de les noies tenia un harmònium 
portàtil, i participaven cantant a les representacions al 
teatre dels Lluïsos i al Teatre Gros, on es presentaven 
les obres de Deordal, com Els pastorets, La Passió de 
Jesucrist o amb noms de cançons antigues, com La 
Samaritana. Va ser una colla molt popular, de famílies 
aposentades, però sense les característiques que pos-
teriorment tindran les societats corals.

Camprodon (1995a: 153-155) explica que cap a 
l’any 1870  Masmitjà va abandonar aquestes activi-
tats i va traspassar el cor al principal cap d’orquestra 
torellonenc del temps, Ramon  Reig i Moreta (1831 
- 1915), en el que va ser conegut com El Coro Gros, per 
la seva participació en les activitats del Teatre Gros, 
tot i les dimensions reduïdes, al carrer de Capsavila 
número 4, costat per costat de l’Hostal de Dalt. L’altre 
petit teatre de la vila era el dels Lluïsos, al carrer 
Ample (actual Pau Parasols, davant de l’església), i 
vinculat a la Congregació de Sant Lluís Gonzaga, que 
ja apareix en notícies de 1850. No sabem si les dues 
entitats representaven ja des de la dècada de 1860 el 
posicionament liberal i laic enfront del posicionament 
religiós i conservador, tal com serà habitual pocs anys 
més tard.

També explica que l’any 1873 —l’any de la Primera 
República— un grup de dissidents del Coro Gros s’ajun-
taren amb una colla d’obrers de la colònia El Pelut, 
que procedien de Teià, per fundar un altre cor. Va ser 
conegut com El Coro Xic, i només va estar en actiu 
fins a l’any 1876, probablement dissolt dins del canvi 
social i de govern de la restauració monàrquica. Caldria 
documentar si aquest Coro Xic representava un posi-
cionament declaradament republicà. En qualsevol cas, 
abans caldria establir els noms oficials d’aquests cors, 
i verificar que seguien el model de les societats corals 
claverianes.

Seria precisament entre 1876 i 1879 quan es va 
transformar el panorama coral torellonenc, en plena 
coincidència amb el que hem observat a Manlleu i a 
Vic, amb l’aparició del Centro Recreativo la Aurora, un 
cor d’homes dirigit també per Ramon  Reig i Moreta. 
Camprodon (1995a: 165) interpreta que es va crear 
aleshores per la fusió dels cors anteriors, i el primer 
document datat que aporta és la partitura del cant A 
Betlem-Cant pastoril, de l’any 1880, i que porta el segell 
de l’entitat. Malgrat això, el nom de la societat —del tot 
claverià— i la coincidència del director amb el Coro Gros 
podrien indicar que era una nova etapa d’aquest cor, que 
només s’hauria transformat de Societat Coral a Centro 
Recreativo, una denominació forçada per la necessitat 
d’adaptació a les estrictes normes governamentals, 
que en temps de censura acceptaven activitats sota la 
idea «recreativa», però no pas l’associativa.19 Aquesta 
entitat tindrà una llarguíssima trajectòria fins a 1939, 
i posicionada sempre en ideologies marcadament obre-
res, sobretot anarquistes.

19. Ja podem observar aquesta transformació a una terminologia «correc-
ta» durant la repressió de l’any 1867, just abans de la Revolució Gloriosa, 
quan Eco de Euterpe es va haver de subtitular com a «periódico recreati-
vo».
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De l’obra coral de Ramon  Reig i Moreta se’n conser-
ven unes caramelles a cor i acompanyament d’orques-
tra, D’abril nit hermosa. 

Les Societats Corals a la conca del Ter mitjà 
entre 1880 i la Setmana Tràgica, i el nou 
model dels orfeons

En la dècada de 1880 es consolidava —paral·le la-
ment al sistema polític de la Restauració— el model 
de societats corals que va estar vigent almenys fins 
a principi del segle XX, quan els conflictes obrers i 
la Setmana Tràgica, d’una banda, i la irrupció dels 
nous orfeons de bracet amb el catalanisme polític, de 
l’altra, transformaren profundament la concepció de 
l’associacionisme coral. Tanmateix, després de la mort 
del fundador, l’associacionisme claverià va passar uns 
anys de profundes dissensions i d’una escissió (1887) 
que reflectien, d’alguna manera, la dificultat que tenien 
per trobar un lloc clar i còmode dins de la nova situació 
política i social (Carbonell, 2007: 41-43).

A Manlleu, Vic, Torelló i Sant Hipòlit, en la dècada 
de 1880 es crearen un bon nombre de societats corals 
que tindran vigència fins a l’entrada del nou segle.

Durant les dues darreres dècades del segle XIX, 
el perfil bàsic era el següent: eren societats corals 
d’homes, laiques i amb un posicionament progressista. 
L’activitat de cantar era el centre d’un associacionisme 
que gairebé sempre incloïa un cafè amb sala de ball i 
un teatre —que sovint podia acollir una orquestra de 
ball i de festes, dirigida pel mateix director del cor. En 
alguns casos, com el del Progrés de Manlleu, també 
incloïen una «escola laica» i una biblioteca, que indica-
ven les intencions educatives dels «obrers manuals» 
que declaraven que tenien com a socis (AMMA, docu-

ments municipals de 1884 i 1900). El lleure masculí 
s’organitzava al voltant d’aquestes institucions, on 
els homes passaven gran part del temps d’oci que 
tenien en els pocs dies de festa. Així estaven «allu-
nyats», amb intenció regeneracionista, de la «corrup-
ció espiritual» de les tavernes, però alhora atenien 
uns notables nivells de sociabilitat de classe. L’oci de 
la societat del Nou Règim ja havia començat a trans-
formar-se profundament amb la creació de Casinos 
de la generació precedent (des de final de la dècada 
de 1840), bàsicament formats per propietaris liberals 
i comerciants ben situats. L’activisme claverià d’in-
tencions regeneracionistes dels treballadors ajudava 
a transformar l’oci tot integrant-hi nivells laborals 
inferiors, sobretot els tècnics i els artesans relacio-
nats amb les fàbriques. Per tant, el nivell social i l’ideal 
polític oferiren a les ciutats i viles les diferents pos-
sibilitats d’adscripció a una o altra societat «recre-
ativa», com es pot veure a Manlleu. En altres llocs 
es produïa una clara bipartició entre el local «dels 
senyors» —que podia ser el Casino o el «Centro»— i 
el local dels treballadors i artesans (podeu veure-ho 
a Torroella de Montgrí a Ayats [et al.] (2006b), o a 
Montblanc a Medrano (2006)). A aquest esquema, cal 
afegir-hi —com tractarem més endavant— l’activisme 
associatiu catòlic, generalment sota la denominació 
de Centre Catòlic o Joventut Catòlica.

La Aurora, periòdic de l’Associació de Cors de 
Clavé, als núm. 5-6 (1 de març de 1896) publicava un 
article de J. Salas Antón («socio honorario») amb el 
títol «Las sociedades corales des del punto de vista de 
la economía del obrero», que descriu què representa 
per al treballador participar en una societat coral. Com 
podeu veure, molts dels ideals claverians continuaven 
vigents en els darrers anys del segle:
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¿Por qué las sociedades corales se han extendido y 
arraigado tan prodigiosamente en Cataluña, mientras 
que apenas si han dado fé de vida en alguna que otra de 
las restantes regiones españolas? […] En las condiciones 
económicas de nuestro pueblo es donde debeis buscar 
la razón de la exuberante vida de que las sociedades 
corales disfrutan. El obrero catalán, que, sobre laborioso 
es sóbrio y dado al ahorro, ha visto en las sociedades 
corales un medio el mas adecuado para satisfacer y dar 
pábulo a sus virtudes […] al corista no le cuesta mas que 
un real á la semana el pertenecer á una sociedad coral; 
con ese real, subviene al sueldo del maestro que le dirige, 
alquiler del local en que se reune, á la adquisición de las 
partituras que canta, etc. […] Por de pronto, como tiene 
dos o tres ensayos y una junta semanales, concurre, á lo 
menos, tres ó cuatro noches á la semana al local de la 
sociedad, cuando á ella no concurre diariamente que es 
lo mas comun. Dicho está que, por ese lado, ahorra lo que 
gastaria en cualquiera sitio de distracción y pasatiempo. 
[…] Con esas trece pesetas anuales, que le cuesta al coris-
ta la sociedad coral á que pertenece, se proporciona aquel 
numerosas diversiones, tales como conciertos, serenatas, 
veladas, funciones de teatro, etc. […]
He aquí por que es la laboriosa, la previsora, la sóbria 
Cataluña la patria predilecta de las sociedades corales. 
El espíritu de bien entendida economía —que algunos 
de nuestros detractores han querido confundir con el 
egoismo— ha sido el verdadero progenitor de nuestras 
sociedades corales y, con estas, ha creado esos inagota-
bles manantiales de caridad y filantropía, que un dia con-
solaron á los inundados de Murcia y otro dia á las víctimas 
del hundimiento de Puigcercós; que hoy llevan su óbolo á 
las familias de los reservistas que pelean en Cuba por la 
integridad de la patria y mañana llevarán un pedazo de 
pan á los obreros faltos de trabajo.

Els sectors catòlics, evidentment, no varen restar 
indiferents davant de la potent envestida progressis-
ta, especialment forta entre la denominada «gloriosa 

revolució» de 1868 i el final del període republicà, el 
1874. Mentre la Restauració monàrquica desplega-
va una política repressiva envers els sectors que no 
acceptaven l’equilibri polític vigent, l’Església organit-
zava la difusió popular dels principis religiosos i ideo-
lògics del catolicisme conservador. Des dels anys del 
bisbe Morgades (1882-1899), com expliquen Albareda 
[et al.] (1984: 159), «l’Església féu costat al capita-
lisme, malgrat no tenir ja el poder econòmic directe, 
i hi participà, tot acomplint el paper de protectora 
ideològica del sistema i de detractora de les doctrines 
revolucionàries». Eren els anys en què el papa Lleó 
XIII assumia una determinada realitat de la condició 
obrera en l’encíclica Rerum Novarum (maig de 1891) i 
promovia el catolicisme social en una nova orientació 
propagandística de l’Església.

Dins d’aquesta difusió popular era molt important 
cercar una alternativa a l’associacionisme obrer, i calia 
fer-ho en el mateix terreny de l’oci i de la instrucció 
dels treballadors, a més de fomentar les societats 
mutuals i les entitats d’estalvi, com va ser el cas a 
Osona de la Caixa d’Estalvis de Manlleu, fundada pel 
bisbe Morgades l’any 1896. En diverses exhortacions 
pastorals de 1892 i 1893 aquest bisbe atacava el 
sufragi universal, que deixa les decisions als brètols, i 
dimonitzava els cafès, els casinos i el ball, així com les 
lectures que esgarriaven els obrers (Albareda, 1987: 
49). Alhora, creava societats de treballadors com a 
Manlleu l’Associació d’Operaris de Nostra Senyora del 
Carme, que es pot qualificar de «reformista» o simple-
ment de «sindicat groc», ja que només permetia la vaga 
si ho acceptaven obrers i patrons, i sota el permís ecle-
siàstic i del governador (Albareda, 1981a: 134).

Entre 1878 i 1880 —i durant tota la dècada de 
1880— es varen crear a totes les ciutats i viles les 
institucions denominades normalment Centre Catòlic 
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—popularment, el centro— o la Joventut Catòlica, apa-
drinades per propietaris afins al pensament catòlic i 
pel bisbat, però de gestió associativa privada. O sigui, 
seguint exactament el mateix model de l’associacionis-
me obrer, però des d’una orientació que pretenia difon-
dre els principis i la doctrina oficial del catolicisme. 
D’alguna manera seguien l’experiència de les joventuts 
dels Lluïsos, però sense la constitució de congrega-
cions situades dins de les estructures eclesiàstiques. 
A molts pobles, els Lluïsos s’integraren a la Joventut 
Catòlica fins a fer-se indistints.

Era el lloc de l’activitat popular i pública del cato-
licisme, també amb voluntat de «salvar l’obrer». Molt 
sovint disposaven d’un cor d’homes i d’un teatre, on 
representaven sobretot Els Pastorets i La Passió. O 
sigui que s’havien apropiat els models d’activitat de les 
societats corals i teatrals provinents del liberalisme, 
però sense la sala de ball ni el carnestoltes, conside-
rats lleures pecaminosos. En canvi el teatre, que també 
havia estat una activitat poc recomanada, ara s’afegiria 
al lleure educatiu sota la forma del teatre moralitzador 
i de tema religiós, i no pas, és clar, del teatre satíric.

Les sarsueles, el nou gènere que triomfava des de 
la dècada de 1860, s’incorporaren del tot a l’activitat 
de les societats corals i, sota més control, també s’in-
corporaven parcialment als centres catòlics. Anys més 
tard, els centres catòlics respongueren a la novetat 
teatral d’èxit de la «revista» amb una particular versió 
moralment correcta: la denominada «revista blanca», 
que va tenir vida durant bona part del segle XX.

Com passava a les societats progressistes, els 
centres catòlics acostumaven a tenir un lligam amb una 
orquestra de músics, o almenys amb un director, que 
participaven en les seves activitats i també en les acti-
vitats musicals de la parròquia. A Sant Hipòlit, i ja al 
segle XX, aquest paper el va fer la coneguda orquestra 

 Els Angelets, que ja amb el nom volien indicar un posici-
onament moralment correcte. Veurem, més endavant, 
l’estreta relació a Vic de la Joventut Catòlica amb els 
responsables i cantants de la capella de la catedral.

Les caramelles, que provenien de l’activitat inicial 
dels cors de Clavé, varen ser durant tot el segle XIX i 
gairebé tot el segle XX un dels moments principals de 
l’activitat anual cantada comuna tant de les societats 
progressistes com de les catòliques: aquella nit es tro-
baven tots al carrer.

Manlleu

De l’any 1880 s’ha conservat manuscrita una llarga 
crida a les festes de la Mare de Déu d’agost de Manlleu 
amb un contingut altament satíric («Crida que no’s pót 
cridár», especifica el document conservat a l’AEV, i 
signada per «Lo peix de cinch effes»). A l’estrofa 29, 
parla del coro, en un singular que fa entendre que és 
l’única entitat d’aquest tipus a Manlleu, quan en aquells 
moments n’hi havia dues de creades, la Sociedad 
Choral Manlleuense (El Progrés) i l’Estrella. Entenem 
que aquí es tracta del Progrés, i és una de les poques 
institucions que surt ben parada de les crítiques:

Del Coru ¿qui en parlará?
¿Lo mateix? Be, vaija, sí,
Per lo molt qu’es vol lluhí,
No’l puch ni el vull criticá;
Fins crech que vol fe embalat,
Donará concert y tót
Carregant lo pobre mort
A n’en Parlabé y Companys20

Que gracias als seus enganys
No tenen entrada al Lloch.

20. Per un altre passatge deduïm que en Parlabé era un dels organitzadors 
de balls.
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Abans, en la primera part del document, s’argumen-
tava que el Centre de la Joventut Catòlica «(de l’embut) 
tot ho vol abasegár». I els sectors representats per l’au-
tor de l’escrit s’hi resistien. Entre les argumenta cions 
explica que els sectors catòlics portaren a Manlleu en 
aquell moment els Germans de les Escoles Cristianes, 
coneguts pels Germans de la Salle, en una intervenció 
decidida en el sector de l’educació que va comptar amb 
l’ajuda dels fabricants i de l’ajuntament. Efectivament, 
la principal preocupació de l’Església era l’ensenya-
ment que feien les societats corals i obreres, ja que 
el posicionament ideològic que s’hi difonia divergia 
del tot amb l’orientació catòlica i conservadora. Per 
això volien contrarestar tant l’ensenyament d’adults 
com les propostes d’escoles per a infants que venien 
dels sectors progressistes. Cal tenir en compte que 
l’alfabetització a Osona cap a 1860 només abastava, 
aproximadament, un terç dels homes i un 10% de les 
dones (Albareda [et al.], 1984: 189).

L’any 1880 el treballador Francesc Abayà, un desta-
cat dirigent obrer anarcosindicalista, havia encapçalat 
la sol·licitud de permís per obrir a la seu del Progrés 
una aula d’ensenyament primari, una altra de segona 
ensenyança i un curs d’arts i oficis (Bayón, 2007: 7-8). 
La pujada al poder pel febrer de 1881 del primer govern 
liberal va millorar la llibertat d’associació i de reunió i va 
permetre iniciatives com la manlleuenca. Amb això ens 
adonem de la gran capacitat d’acció que prenia la soci-
etat coral El Progrés i el seu compromís social, que feia 
escriure al setmanari barceloní d’inspiració obrerista 
La Tramontana, núm. 44 (25 novembre de 1881):

Ventadas. A Manlleu hi ha una societat coral molt trem-
pada. No’ls diré més sino que ja fa un any i mitj que sosté 
una ben montada escola de vespre pera’ls obrers. Pero 
succeheix que á Manlleu tampoch hi falta, com en altras 
parts, la influencia reaccionaria. Y velshiaqui que’s va 

presentá al ajuntament una exposició demanantli que 
contribuhís al sosteniment de aquella escola. Y aquí surt 
lo papu de la reacció. Contesta l’ajuntament y diu que per 
ara no pot ser… que més endavant…; vamos, allò que’n 
catalá se’n diuhen escusas de mal pagador. No tingan 
cuidado, que si’l rector invités altra vegada als senyors 
regidors per plantar un colegi dirigit per hermanos, no 
faltarian á suscriurers per trenta ó quaranta duros l’any. 
¡Está clar, si’l senyor rector se cuida tant de la ensenyan-
sa com jo d’anar á missa! Recordis la societat coral El 
Progreso que després d’un temps un altre’n ve y ja trobará 
qui sápiga secundarla. ¡Avant! ¡Avant!

L’ensenyament era de vespres, després de les llar-
gues jornades laborals que feien, també, els nens des 
dels sis o vuit anys. L’èxit devia ser gran, ja que dos 
anys després l’Escola ja obria cada vespre, i El Progrés 
demanava al ministeri de Foment que els subvencio-
nés per crear una biblioteca popular, ja que era l’única 
societat que es dedicava a la instrucció dels treballa-
dors (Bayón, 2007: 7). Ara bé, les notícies posteriors 
—després de la crisi fabril i de l’epidèmia del còlera de 
1885— no ens aclareixen si l’Escola continuava activa. 
L’orientació ideològica estava situada, és clar, entre el 
socialisme que s’assentava en aquells anys a la comar-
ca i els petits sectors anarquistes, amb un sorollós i 
efectista discurs anticlerical. 

Els sectors catòlics atacaven l’existència d’aquestes 
escoles argumentant, com feia Francesc de P. Mas-
ferrer l’any 1884 a La Veu de Montserrat, la «influència 
emmatzinadora de les doctrines impies». I per això varen 
desplegar les escoles religioses en els nuclis importants 
de població, mentre als pobles rurals hi quedaven amb 
escassa atenció les escoles públiques, amb mestres 
que també ensenyaven des d’una orientació catòlica. 
Algunes de les escoles religioses, en els nuclis princi-
pals, impartien ensenyament gratuït i nocturn sota el 
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patrocini de fabricants i de l’ajuntament. D’altra banda, 
a la darreria de la dècada de 1880 el bisbe Morgades 
va impulsar les escoles dominicals, que a la tarda del 
diumenge i d’una manera gratuïta ensenyaven des d’una 
òptica catòlica. Una de les que prengueren més dimen-

sió va ser la de Torelló, creada l’any 1896. En conjunt, 
tot un programa d’ensenyament sota el foment i la ideo-
logia de l’Església, que a la vegada servia d’enculturació 
en l’orientació productiva del capital (Albareda [et al.], 
1984: 191).
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Plànol industrial i comercial de Manlleu, 1883, on hem situat les seus de les diferents societats corals: 1. Societat Coral El Progrés Manlleuenc. Passeig Sant 
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Lira. Plaça Bernadí. (Fons MIT)
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L’any 1886 Bartomeu Gabarró, mestre laic i «após-
tata» (Torrent i Garriga, 1893: 112), volia crear una 
Escola a Manlleu, no sabem si vinculada a la mateixa 
societat el Progrés. A la reunió preparatòria que va 
convocar s’hi presentaren un estol de dones que amb 
consignes catòliques el van fer fora de la vila, sense 
que l’ajuntament hi intervingués:

A Manlleu tenen un arcalde molt millor de lo que volen. 
Fent lo caldo gras als carcas, ha privat las reunions 
públicas pera establir escolas laicas en aquella vila, y ha 
dexat que totas las ratas de sagristia se congreguessen 
y promoguessen un motí pera impedir una reunió de pro-
paganda que devia tindre lloch lo diumenje ant-passat (La 
Tramontana, 17 de setembre de 1886).

Els sectors conservadors recolliren, l’any 1887, 
450 signatures, encapçalades per capellans i empresa-
ris, contra el permís municipal a l’Escola del Progrés. I 
el diari d’orientació anarquista El Productor, núm. 308 
(13 maig de 1887) encara afegeix una altra notícia dels 
enfrontaments del rector de Manlleu amb «els coros», 
aquesta vegada en plural, per motiu d’un sopar de les 
«escoles laicas» i dels «lliurepensadors» fet el Dijous 
Sant (diada triada probablement amb intenció provo-
cadora):

Mal temps. Lo rector de Manlleu, á pesar de sos vuytanta 
anys, encara va fort, y tractantse d’escolas laicas ó de 
lliure pensadors, pega cada brinco que’l cap li toca á las 
espardenyas de Sant Pere, porter del cel. D’ensá d’un 
sopar de promiscuació que se va fer lo dijous gras ¡dich! 
Sant, que tot ho fa carregar á tal acte tractantse de des-
gracias del poble, llensant tota mena d’escandols desde 
la menjadora sagrada contra’ls lliberals. Miris, mossen 
Tomás, que á la seva edat ja no li está be fer d’aquesta 
manera’l gat. Deixi tranquils als coros y á las societats, 
sino’l millor dia tindrá de rebentar com una cigala á con-

seqüencia d’una rabiola. Y alguns de sos heretjes feligres-
sos ja no sabrán com divertirse.

Bayón (2007: 7) interpreta que la refundació del 
Progrés de 1888, recuperant el nom, va estar propi-
ciada per l’ambient polític de més gran permissivitat 
enfront del moviment obrer. Va ser l’any de la creació 
de la UGT, a Barcelona, a càrrec dels sectors més 
so cialistes de les Tres Classes de Vapor, i a Vic feia 
poc que s’havia assentat un nucli socialista, a més dels 
que ja existien a Roda, Sant Quirze, Manlleu i Torelló, 
i a més del creixement dels sectors anarquistes. El 
nou reglament del Progrés consolidava l’escola laica 
i la biblioteca, alhora que ampliava els horaris fins a 
mitjanit. I aquesta relativa bonança va tenir una certa 
continuïtat durant bona part de la dècada de 1890, 
amb millores econòmiques i laborals malgrat diverses 
vagues i locauts, i una expansió del moviment obrer per 
la comarca d’Osona, que es concreta en la progressiva 
construcció de la Federació Tèxtil Espanyola, amb seu 
a Manlleu, i impulsada altra vegada per Francesc Abayà 
(Albareda [et al.], 1984: 221).

El Productor, núm. 135 (15 de març de 1889) ens 
aporta la crònica d’una sessió literària i musical a la seu 
del Progrés:

Noticias Regionales: Manlleu- La sociedad coral El progre-
so, de esta, celebró el día 24 del pasado febrero la inaugu-
ración de las veladas literario-artísticas de la temporada, 
leyéndose varios trabajos encaminados á desvanecer pre-
ocupaciones sociales, algunos de los cuáles de intención 
muy revolucionaria, que bien lo necesita esta localidad, 
puesto que domina bastante el fanatismo religioso y el 
político, siendo todos los trabajos muy aplaudidos, lla-
mando sobre todo la atención el discurso inaugural, que ha 
sido muy celebrado, y se nos ha suplicado nos interesáse-
mos con los redactores de El Productor para insertarle, 
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con objeto de que puedan leerlo todos los trabajadores 
de Manlleu. Así, pues, lo mandamos encareciéndoos su 
publicación si hay lugar. La parte musical de la velada la 
desempeñaron jóvenes aficionados al canto popular, con 
los tercetos Violetas, Letargo, Felices y un duo en catalán, 
acompañados de guitarras, siendo músicos y cantores 
muy aplaudidos. En fin, para no seros molesto con descrip-
ción mas detallada, os diremos que salió la concurrencia 
tan satisfecha de la velada que todos los socios y familias 
manifiestan el deseo de que se celebre la próxima lo más 
pronto posible. Las ideas emancipadoras se van abriendo 

paso poco á poco, y creemos que, á no tardar, será impor-
tante el núcleo anarquista de Manlleu.

A més de l’habitual proclama ideològica, és inte-
ressant observar que hi participaren tres «tercetos» 
acompanyats de guitarres (els típics grups de tres 
veus d’homes fent l’alt, el segon i el baix, com ja hem 
tractat en el cant de les tavernes, i que hem vist que 
foren la base musical de les havaneres), amb noms 
molt de l’època: Violetas, Letargo i Felices. A més d’un 
duet (l’alt i el segon, entenem), que cantava en català. 
El periòdic remarca que canten en català, enfront 
de la moda més general de cants en castellà de gust 
superficialment romàntic, precisament en els anys 
del Memorial de Greuges i de la constitució del primer 
catalanisme polític.

Durant la dècada de 1880 no tenim notícies de 
l’actuació com a cor de la Joventut Catòlica. En canvi, 
tenim notícia de la creació de la Sociedad Choral La 
Aurora Manlleuense l’any 1886, una típica denominació 
claveriana que ja hem trobat a Torelló des de 1880, i 
que és el nom que prendria també la nova publicació de 
l’Associació dels Cors de Clavé des de 1890. Era, sens 
dubte, una societat coral obrera, però d’aquesta prime-
ra època en queden pocs indicis. El més rellevant és un 
document del 14 de desembre de 1891 que certifica la 
dissolució de la societat per culpa de les vagues fabrils, 
una de les quals va ser a l’octubre de 1891. Explica que 
hi hagué nombroses baixes, cosa que, juntament amb 
l’impagament de quotes, va obligar la junta general a 
prendre l’acord de dissoldre la societat i de vendre el 
mobiliari per tal d’eixugar els deutes.

Mentrestant, L’Estrella continuava les activitats, 
també amb cantades. Si en l’enfrontament amb el rector 
de 1887 es parlava de coros i de societats en plural, tor-
nem a trobar el pendó de L’Estrella juntament amb els 

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjà

Portada del Reglament del Progrés de 1888, editat l’any 1894. (AMMA)

Índex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro128  

pendons de dues societats corals manlleuenques més 
en una fotografia que mostra la col·lecta que varen fer 
en benefici dels afectats per l’enfonsament del poble 
de Puigcercós (el Pallars Jussà). Dues grans esllavissa-
des es van endur el vell poble encimbellat i van obligar 
a construir-lo de cap i de nou un tros enllà. La primera 
va ser l’any 1881, i la segona l’any 1889. El poble nou ja 
estava construït l’any 1892. Com que a la fotografia s’hi 
veuen tres pendons de societats, ens inclinem a pensar 
que es tracta d’una col·lecta de 1889, quan a Manlleu 
estaven actius L’Estrella, El Progrés i L’Aurora.

El mateix any 1889 la campanya catalanista en 
defensa del dret civil català va aplegar, en una impor-
tant demostració de força, sis mil persones a Manlleu 

(més que habitants!), amb discursos dels polítics cata-
lanistes de la comarca. Des dels sectors obreristes, 
com ara la societat el Progrés, es consideraren bur-
gesos i conservadors aquells catalanistes, entre els 
quals hi havia propietaris rurals i alguns fabricants, que 
tingueren una participació directa en l’acte (Albareda, 
1987: 76-78). Però la crònica de l’acte que en feia La 
Tramontana, El periòdic vermell (29 d’abril de 1889) 
—setmanari anarquista marcadament anticlerical i 
obrerista; va ser el primer periòdic anarquista escrit en 
català— aporta detalls satírics de qui hi va participar, i 
així sabem que des del Progrés consideraven els socis 
de L’Estrella poc obreristes i només donats al lluïment, 
i es titllaven d’escassament democràtics els socis de 
L’Aurora: 

Col·lecta per als afec-
tats de Puigcercós, 
probablement l’any 
1889. S’hi reconeix el 
pendó de L’Estrella, 
i els altres dos 
serien del Progrés i 
de L’Aurora, les tres 
societats corals 
manlleuenques 
d’aquell període. 
(Arxiu família Puntí)
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Mitja hora després de l’anunciada, arribà a la plaça la 
comitiva, composta d’uns trenta individuos del Centre 
Ca tòlich [la Joventut Catòlica], una dotzena i mitja de 
joves del coro La Estrella per a poguer lluhir ab la barre-
tina vermella’l seu salero, tres o quatre representants de 
la «democràtica» societat La Aurora, luego seguían los 
nostres  catalans ilustres y entre mij y darrera uns quants 
burgesos catalanistas, dels que usurpan lo fruyt del suhor 
del front dels altres catalans.
Comensa’l famós meeting ab un crit desgarrador de ¡Viva 
Catalunya! Llensat per lo president com qui saludés una 
plassa de toros.[…]
A Manlleu hi ha una societat coral, el Progreso, que a 
més de ser invitada y d’esforsarse molt perquè assistís 
al famós meeting, no hi prengué part per no servir de 
comparsa y escarni de la burgesia catalana y castellana, 
posant de relleu que sap defensar los interessos seus y lo 
nom que ostenta […] que la majoria dels socis que formem 
part d’ella sabem compendre quins són los interessos 
dels burgesos y quins los dels obrers. […]
¡Treballadors de Manlleu! Si voleu vostra llibertat, vostra 
emancipació, si voleu viure en una societat justa y lliu-
re, deixeu tanta farsa catalanista, tanta farsa política, 
tanta farsa religiosa, y enarboleu la bandera roja, símbol 
del socialisme, y ab cor ferm treballem fins enderrocar 
per sempre aquesta corrompuda y envilida societat bur-
gesa.

Al número de la publicació claveriana La Aurora 
del 3 de març de 1890 hi consten les «Sociedades 
que componen la Asociación de los Coros de Clavé» i 
l’any de fundació de cadascuna. De la comarca d’Osona 
només hi ha referència de dues de Manlleu: El Progrés i 
L’Estrella. Aquesta dada no indica que no existissin les 
altres de la comarca, ja que podrien estar associades 
a l’altra associació claveriana —el moviment claverià 
s’havia escindit, tot i que l’Associació era llargament 
l’entitat majoritària— o, senzillament, no estar asso-

ciades, com entenem que era molt habitual. Això expli-
caria l’absència de la societat L’Aurora, que estava 
encara en actiu, i de les societats corals de Vic, Torelló 
i Sant Hipòlit que consten també com a actives.

El mateix 1890 va aparèixer la informació d’un cer-
tamen literari a Manlleu21 convocat pel Centre Català, 
creat l’any 1889. L’any següent es va repetir el certa-
men:

En el certámen abierto por el Centre Catalá de Manlleu, 
la sociedad coral La Estrella Manlleuense ha ofrecido una 
joya artística al autor de la mejor Memoria cuyo tema es 
el siguiente: Ventatjas que porta al individuo lo perte-
neixer á una societat moral instructiva y recreativa (La 
Aurora, juliol de 1891, p. 4).

El guanyador va ser Eusebi Benages, de la socie-
tat La Barretinense de Les Corts i col·laborador de 
La Aurora (com informa el número d’agost d’aquesta 
publicació, p. 4), amb el text «Instruye deleitando: 
deleita instruyendo». L’accèssit el va tornar a guanyar 
Jaume Casas Pallerols amb «Oda á Manlleu», i va can-
tar-hi El Progrés:

Además de las diversas funciones con que todas las 
sociedades quisieron obsequiar á los forasteros, la socie-
dad coral El Progreso, también perteneciente a nuestra 
asociación [oferí], la cantata Lo Cantor del Poble de 
 Goula, tan fielmente interpretada, que bien puede El 
Progreso vanagloriarse de ser una de las sociedades que 
mejor la ejecutan.

21. Al número d’agost de 1890 de La Aurora feliciten el col·laborador 
Jaume Casas Pallerols de El Porvenir de Cornellà perquè «acaba de obte-
ner un premio y un accésit en el certámen celebrado en Manlleu el dia 16 
del actual, con sus poesías tituladas Lo Teixidor y Lo Bataner, respectiva-
mente» (p. 3).
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Tenim, per tant, un certamen en què col·laboren 
—i sense conflicte!— L’Estrella, El Progrés i el Centre 
Català de Manlleu, fet sorprenent després de la ferot-
ge crítica de membres del Progrés al míting catala-
nista de l’any anterior. A partir d’aquest moment, i 
fins a l’any 1895, el cor de Manlleu que més apareix 
a les pàgines de La Aurora és L’Estrella. Encara de 
l’any 1891 és una composició poètica del membre de 
L’Estrella Pau Caballeria, que la dedicava a la societat, 
i on descrivia els principis de convivència que regien la 
vida de l’entitat. La diversió i la instrucció, juntament 
amb la biblioteca i la voluntat de fer el bé, coincideixen 
del tot amb els fonaments claverians. La declaració 
que L’Estrella «la política aborreix» es pot entendre 
des del posicionament apolític de les societats corals, 
però també des d’una posició que vol allunyar-se 
dels conflictes ideològics del context manlleuenc. La 
composició va ser inclosa a la secció literària de la 
publicació: 

Poesia dedicada á la societat coral 
«La Estrella»

Si una rica maravella 
à Manlleu es pot trobá,
entre las moltas que hi ha,
es la societat «La Estrella».

En ella, sols s’hi coneix 
Lo que se’n diu alegria
Y com tot ara es falsía,
La política aborreix.

Lo seu lema es y ha sigut,
Lo recrearse é instruirse
Y mirar de divertirse
Com ferho sempre ha sabut.

De aixó ne pot donar probas
Desde ‘l dia que es formada,
Anant sempre adelantada
En donar diversions novas,

Per só inspiran simpatía
Los joves que en ella hi ha,
Puig en son rostre ‘s veu clá
Que no volen melangia.

Aixís es que fan ballades, 
Concerts, cómicas funcions
Y per passar ratos bons
També á voltas fan vetlladas.

Si alguns socis per instruirse
Del ball no son molt amichs, 
Tenim llibres bons y richs
Que poden molt be llegirse.

Puig la biblioteca nostra
Si no n’es de las mes grans, 
S’hi troban obras bastants
Y de gran variada mostra

Tenint doncsh lo que havém dit, 
Per a seguir be, ¿qué’ns falta?
Aixó á la vista ressalta, 
Que hem de tindre mes esperit.

En totas cuantas funcions 
Que nosaltres poguém darne, 
Devém sempre demostrarne
Que los nostres fins son bons.

Y si som homes de bé,
Encar que ab semblant festívol, 
Serém dignes del nostre ídol
Lo gran immortal  Clavé.

Pau Caballeria
de la Estrella de Manlleu.



131  

Caballeria insistia a publicar a la secció literària de 
La Aurora (abril de 1892, p. 3), en aquesta ocasió amb 
una composició entre lírica i crítica de la falsa religiosi-
tat de les noies, que en el context manlleuenc de l’èpo-
ca podria tenir diverses lectures difícils de concretar:

¡Fingiment! (Á la simpática senyoreta N.M.)

Ab fingida devoció,
Bo y fent veure que resabas,
Ab lo cap baixet, anabas
L’altre dia á professó.

Al mirarne ta carona, 
Molts devian suposar
Que sols t’impulsava obrar
Aixis, ton ánima bona.
Mes sabent d’això l’esencia
Y coneixent ta intenció,
Dech dirte que á professó
Hi anares per conveniencia,
Mes.....no pas per devoció.

Justament durant aquest any 1892 el rector de 
Manlleu escrivia al bisbe les dificultats de tenir cre-
ients a Manlleu a conseqüència del treball ideològic 
de socialistes i d’anarquistes (Albareda, 1981a: 133), 
i la proporció de nens que assistien a catecisme era 
escassament un terç dels que ho feien, per exemple, 
a Torelló. 

Al número d’abril de 1893, p. 7, s’hi publicava una 
poesia breu de Ramon Vilà, també de L’Estrella de 
Manlleu, dedicada «A ma estimada» referint-se a una 
tal Mariona. Al número 7 de l’any 1894 hi ha una carta 
signada per Pere Subirats, de L’Estrella, on explicava 
l’«angustiosisimo» període viscut per aquesta societat, 
ja que en 15 dies havien mort dos membres: Tomàs 
Guitart i Josep Güell.

El Norte Catalán de l’11 de febrer de 1893 parla 
del coro de l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, i expli-
ca que cantaven La gent de l’any vuyt (l’aixecament 
popular durant la Guerra del Francès). És la primera 
referència que coneixem d’aquest cor de Manlleu, tot i 
que podria ser d’alguns anys abans.

I l’any 1893 tornava a esclatar el conflicte pel 
control de l’ensenyament de les classes obreres. Tant 
l’ajuntament com El Progrés aprofitaven una estada 
del governador civil al cau Faluga, la casa familiar de la 
família Rusiñol dins la fàbrica de can Remisa, per anar-
lo a trobar. La solució avalava les tesis conservadores 
i desmuntava l’ensenyament que oferia El Progrés, tal 
com expressava amb satisfacció Diario de Barcelona 
(13 de juny de 1893):

En dicha colonia le visitó una comision del Ayuntamiento y 
otra del «Centro del Progreso», para tratar de la cuestion 
del maestro laico, que, gracias á la intervencion de los 
señores Larroca y Rusiñol, quedó zanjada. Dicho maestro 
sale de la poblacion. Con este motivo reina la mayor satis-
faccion en Manlleu.

Tanmateix, l’Escola del Progrés va funcionar, sempre 
amb l’existència amenaçada, fins als dies de la Setmana 
Tràgica de 1909 (Albareda [et al.], 1984: 191).

Ja pel cantó festiu, La Aurora del març de 1895, 
p.4, donava notícia de l’estudiantina carnavalesca per
ajudar els pobres que van organitzar les societats
manlleuenques —per les relacions d’associats que van
apareixent cada any, deduïm que a més de L’Estrella hi
havia almenys El Progrés—, i que va reunir setanta-sis
cantaires acompanyats d’orquestra:

Nos dice la sociedad coral La Estrella de Manlleu, que 
junto con las demás sociedades de aquella villa se orga-
nizó el domingo de carnaval 24 del pasado una estu-
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diantina con objeto de recojer fondos para los pobres. 
Acompañaba á la misma la orquesta de aquella población 
que en unión de 76 coristas y demás individuos que 
formaban la estudiantina, recaudaron 417,93 pesetas, 
debiéndose á lo desapacible del tiempo si nó se recogió 
mayor cantidad.

Dos números després (15 d’abril de 1895) L’Estrella 
de Manlleu figura entre les societats que formaven 
part de l’expedició a Bilbao i Sant Sebastià. Des de 
1892 cada any se celebraven sortides d’aquest estil, 
però és la primera vegada que hi trobem esmentada 
una societat osonenca. També va contribuir a la subs-
cripció per ajudar les famílies dels nàufrags del Reina 
Regente (juny de 1895, p. 4).

Encara tenim una altra notícia de L’Estrella al núme-
ro de l’1 maig de 1895, p. 3, arran d’una vetllada 
literariomusical amb el president Pau Caballeria, i on 
es llegiren poesies dels «Sres. Caballeria, Guiteras, 
Viladecans, Font y Soler alternando con varias piezas 
á terceto por los Sres. Puntí, Casadevall y Punsich». A 
més, «el coro que tan acertadamente dirige D.  Federico 
Bars cantó las piezas de Flors de Maig y Arre Moreu». 
Retrobem, doncs, els tercets vocals, ara a L’Estrella, i, 
sobretot, trobem el nom del director del cor i del presi-
dent. Les dues peces del repertori eren dues composi-
cions clàssiques de  Clavé i de Ventura, que continuaven 
vigents des de feia gairebé quaranta anys.

El 10 d’agost de 1896 es va crear un altre cor, la 
Societat Choral la Lira, situada a la plaça Bernardí, 
al primer pis de la casa d’Anton Casanovas, i va tenir 
de president Josep Goula. L’any 1898 tenia vint-i-
vuit socis, un nombre discret, i deixava d’existir ja 
l’any 1899, probablement a causa de les crisis tèxtils 
d’aquell final de segle. El nom, molt genèric i habitual a 
moltíssimes poblacions, generalment anava lligat a les 
societats que no tenien una orientació obrerista. 

I L’Aurora també va reprendre les activitats el 
1897, sis anys després de desfer-se, encara que l’any 
1898 només hi consten vint-i-quatre socis (AMM). 
Aquesta segona etapa va tenir una durada molt més 
llarga, fins a 1913, tot i que en un registre municipal 
de societats de 1930 consta que encara existia l’any 
1924, amb seixanta socis, però fusionada amb la soci-
etat religiosa d’ajuda mútua Hermandad de Ntra. Sra. 

Títol de la Societat La Lira. (AMMA)
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del Carmen, l’orientació ideològica conservadora de la 
qual ja hem comentat anteriorment. Els presidents que 
s’hi esmenten són Ramon Pradell, Isidro Clapera i, al 
balanç municipal de societats de l’any 1900, Francesc 
Sanglas. Fins a l’any 1905 tenia el local al carrer del 
Ter, núm. 35 o 37, i després a l’Alta Cortada, núm. 19. 
Apareix als programes de Festa Major com una de les 
societats que organitzava ball i teatre, i als estatuts hi 
consta el cor i una biblioteca, a més d’un local amb jocs 
lícits i begudes, però no en tenim gaires notícies més.

Per tant, durant un parell d’anys Manlleu va dispo-
sar de quatre societats fonamentades en el cant coral. 
Era una bona època de feina a les fàbriques i el movi-
ment obrer estava molt actiu. La vila disposava, a més, 
d’un periòdic quinzenal, El Ter.

L’any 1898 es creava a la seu del Progrés el Círculo 
Libre Republicano, una societat que durant pocs anys 
es va mostrar molt dinàmica i que tenia per segell un 
símbol inconfusiblement maçó. Entre els afiliats hi 
havia els futurs alcaldes Ramon Sivilla (1902-1903) 
i Pau Caballeria (1904-1909 i 1914-1917) (Bayón, 
2007: 9), aquest segon, president del Progrés. En les 
notícies de El Ter de 1899 el Círculo ha substituït del 
tot el Progrés, fins al punt d’aclarir «teatro de la socie-
dad Círculo Libre Republicano, antes El Progreso» 
(8 de juliol, p.3), o senzillament de parlar, en ocasió 
d’una vaga que feren els cambrers de l’entitat, de «la 
Sociedad “Centro libre republicano”» (23 de setembre). 
El Ter informava durant l’any d’un míting socialista que 
es va fer al teatre d’aquesta entitat (8 d’abril, p. 3), de 
com els afiliats hi organitzaven les candidatures repu-
blicanes i, pel setembre, de com participaven en els 
treballs per fer de Manlleu la seu de la Federació Tèxtil 
Espanyola. Una vaga inesperada havia permès d’agluti-
nar els moviments sindicals d’orientació anarquista, els 
d’orientació marxista i el de les Tres Classes de Vapor. 

La sensibilitat predominant va ser l’anarquista (Bayón, 
2007: 9).

Segell del Círculo Libre Republicano. (AMMA)

El Ter també parla d’un cor de dones que es va 
or ganitzar per a les necessitats d’una sarsuela, però no 
pas com un cor establert o autònom (El Ter, 8 de juliol 
de 1899).

Les sarsueles eren una constant en aquests anys 
a gairebé totes les societats, però especialment al 
Progrés, on participava com a responsable musical 
el conegut director i músic torellonenc Ramon  Reig 
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(La Plana de Vich, 2 d’agost de 1899, p. 2-3). Moltes 
eren en castellà, però algunes ja en català. Repassant 
els títols de les representacions al petit «teatre del 
coro», o sigui al Progrés, que ofereix El Ter entre 1898 
i 1901, veiem que gairebé dos terços dels títols de les 
obres que es representaren corresponen a sarsueles, 
moltes dins de les sarsueles «castisses» de més èxit 
en castellà estrenades feia ben poc, amb  Fernández 
Caballero com a compositor més present (oferim 
la data d’estrena entre parèntesi i el compositor), 
i que es podien repetir més d’un any: El lucero del 
alba (1879), Château Margaux (1887), Los zango-
lotinos (1889), Los africanistas (1894), Campanero 
y sacristán (1894) i Gigantes y cabezudos (1898) 
de  Fernández Caballero; ¡Viva mi niña! de Jackson; 
La marcha de Cádiz (1886) de  Chueca (emblema 
musical de l’exèrcit espanyol en la guerra colonial); 
Niña Pancha (1886) de Romea i Valverde; Los batur-
ros (1888) de  Nieto; El guitarrico (1900) de  Pérez 
Soriano; El barquillero (1900) de  Chapí; El fantasma 
de la esquina (1887) de  Rubio. Més algunes, de les 
quals no hem sabut localitzar l’autor: El gatito de 
Madrid i La nieta de su abuelo. Ara bé, algunes eren 
sarsueles en català, com ara Dorm (1876) de Narcís 
Capmany i Joan  Rius, El somni de la innocència (1895) 
d’Urbà  Fando i Conrad Colomé, i La marmota. Altres, 
pel títol, es fa difícil de determinar si eren la versió 
teatral o la de sarsuela d’obres que tenien les dues 
possibilitats. Molts dels títols coincideixen amb els 
que en els mateixos anys es representaven arreu de 
Catalunya, en teatres com el del Centre de Lectura de 
Reus. Pel que fa al teatre, és interessant veure que els 
autors del teatre català més representats eren Àngel 
Guimerà i el jove Ignasi Iglesias, seguidor d’Ibsen, amb 
diverses representacions de La resclosa (1899), és 
clar, i de El cor del poble (1901) i, anys més tard, Foc 

nou (1909). A més del drama tan conegut Don Juan de 
Serrallonga, de Víctor Balaguer.

Al Teatre Garcia, al carrer del Pont, s’hi feien les 
representacions de L’Estrella, amb una sarsuela cada 
quinze dies, però —si fem cas al corresponsal de La 
Plana de Vich, el 2 d’agost de 1899— amb poca assis-
tència.

Al programa de la Festa Major de 1899 (El Ter del 13 
d’agost i La Plana de Vich del 9 d’agost), hi constaven 
actes a la Joventut Catòlica —que no va programar cap 
actuació cantada—, a l’Aurora, a l’Estrella i al Círculo 
Libre Republicano, on es cantaren peces de  Clavé, al 
Centre Català i al Centro Pajaril. La Lira, expliquen, 
ja havia deixat d’existir.22 Gairebé a tot arreu es trac-
tava dels mateixos actes: ball (excepte a la Joventut 
Catòlica), concerts vocals i instrumentals, teatre i 
sarsuela al CLR, a l’Estrella i a la Joventut Catòlica (on 
no queda clara la sarsuela). També es ballaren sarda-
nes, com retrobem aquest mateix any a Sant Pere de 
Torelló i a Torelló («admirablemente sostenidas y per-
fectamente bailadas», com explica La Plana de Vich), 
però que no hem trobat a Vic fins a 1900. El catala-
nisme ja començava a difondre el ball que poc després 
esdevingué un dels seus símbols màxims.

No s’esmentava el Progrés, que quedava subsumit 
pel CLR.23 Al CLR, en aquells mesos, es feien mítings 
revolucionaris i anticlericals contra els processos de 
Montjuïc (amb l’assistència de treballadors d’altres 
pobles veïns, com Sant Hipòlit), a la vegada que s’hi 
feien els habituals balls, teatre i carnestoltes.

A la relació d’entitats que componien l’Associació 
dels Cors de Clavé l’any 1899 (La Aurora, número del 

22. Tot i que en els mateixos dies La Plana de Vich anunciava que s’hi faria 
ball.
23. Tot i que en la documentació municipal de 1898 i de 1900 hi consta la 
Sociedad Coral el Progreso, amb Josep Codina i Molist i Ferran Viladecans, 
respectivament, com a presidents.
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21 d’abril), de Manlleu només hi figurava L’Estrella. 
L’altra d’Osona que hi figurava era la Familiar de Sant 
Hipòlit de Voltregà. En la documentació municipal, en 
canvi, l’any 1900 el Progrés hi constava amb 300 asso-
ciats i l’Estrella amb 140 socis (enfront dels només 60 
socis que tenia dos anys abans, l’any 1898). I en aquest 
mateix any l’Estrella aprovava un nou reglament, amb 
Isidre Capdevila de president (AMMA). D’altra banda, 
la Joventut Catòlica constava amb 150 socis l’any 
1898 i era descrita al registre de 1900 com una enti-
tat catòlica de socis que «en su mayoría pertenecen 
a la clase obrera, con nutrida representación de las 
clases industrial y mercantil» (AMMA). Alhora, per una 
visita del bisbe al col·legi dels Germans de les Escoles 
Cristianes, sabem que hi cantava un cor de nens (La 
Plana de Vich, 25 de juliol de 1900, p. 2). 

En l’article del carnaval de Manlleu de l’any 1900 de 
La Veu de Catalunya (5 de març), hi hem trobat esmen-
tades les funcions de teatre de les Escoles Cristianes 
i de la Joventut Catòlica, i els balls al teatre de Can 
Garcia —local que acollia els actes de l’Estrella— i 
els balls al Círcol Lliure Republicà. El Círcol, explica, 
«volia fer una gran cavalcada alussiva als presos de 
Montjuich, peró tingué que desistir en vista de l’actitut 
resolta del Governador de la provincia». De la mateixa 
societat, però amb el nom del Progrès, també hi retro-
bem un repunt del conflicte de l’Escola, que rebutja el 
qualificatiu de laica.24

24. «D. Pedro Subirats, en nombre de la comisión de enseñanza de la socie-
dad “El Progreso”, nos comunica que no es cierto que las escuelas abiertas 
para la instrucción de la clase obrera en los locales de aquella sociedad sea 
laica [sic] y protesta de ello, ya que en las mismas se dá la enseñanza y se 
utiliza los mismos libros de texto que en las escuelas nocturnas gue [sic] 
corren á cargo de los profesores del Estado. El objeto de la misma es, dice, 
enseñar al que no sabe» (La Plana de Vich, 4 de juliol de 1900 p. 2).

Portada del Reglament de L’Estrella de 1900. (AMMA)

Va ser en aquest moment, a final de 1900, que va 
esclatar el conflicte laboral més intens, tal com hem 
exposat anteriorment, provocat per les crisis colonials 
de 1898, la sobreproducció i l’oferta excessiva de mà 
d’obra. La decisió del locaut patronal, de set setmanes, 
l’acomiadament de 800 treballadors i el «pacte de la 
fam» (segons el qual cap amo de la comarca no llogava 
un treballador acomiadat) van intensificar el conflicte. 
El batlle de Manlleu era un dels empresaris que més 
treballadors havia acomiadat. El local del Progrés fou 
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tancat per decret governatiu l’1 de desembre de 1900, 
tot i que el 19 de gener de 1901 ja consta que és obert, 
amb un «cafetín» on també es fa ball. Els disturbis 
varen reprendre i s’estengueren de Roda a Ripoll en 
els denominats «fets de març» de 1901. Els obrers es 
resistiren a substituir els sindicalistes acomiadats per 
dones i mainada, i la patronal va declarar el locaut. La 
resposta va ser violent: assalt de fàbriques, enfron-
tament amb les forces de l’ordre, incendis a cases de 
fabricants, un obrer mort i el govern  va decretar l’estat 
de guerra a la comarca. Foren empresonats diversos 
treballadors i les famílies dels fabricants varen marxar 
(Albareda, 1981a: 132; 1987: 47). El Ter va deixar de 
publicar-se. Però un nou alcalde i representants dels 
empresaris es trobaren a El Progrés precisament per 
negociar-hi la fi del conflicte (Bayón, 2007: 10). A final 
de 1901 Alejandro Lerroux va pronunciar un míting 
exaltat i anticlerical a la seu del Progrés (La Veu de 
Catalunya, 28 de setembre de 1901, p. 6, i La Plana 
de Vich, 3 d’octubre de 1901, p. 2), mentre la patronal 
mostrava la més estricta intransigència davant de les 
peticions dels obrers.

En el registre de societats corals de La Aurora per 
a l’any 1902 (números de 1 i 15 gener de 1902), no 
en figurava cap de la comarca d’Osona. A part de la 
invisibilitat associativa que ja hem comentat en altres 
anys, sembla que els conflictes de 1901 podien haver 
afectat directament el moviment coral, mentre que a la 
resta de Catalunya precisament s’estava recuperant la 
creació de societats corals després d’uns anys de clara 
decadència.

En la primera dècada del segle es reforçaren les 
posicions empresarials i la resposta obrera, ja fos 
des de l’anarquisme o des del radicalisme demagògic 
i anticatalanista de Lerroux, de retòrica provocadora-
ment anticlerical, però vagament obrerista. El discurs 

lerrouxista va aguantar fins a la creació, l’any 1909, 
de Solidaritat Obrera, amb socialistes, anarcosindica-
listes i republicans. El Progrés de Manlleu continuava 
acollint les organitzacions obreres, com el Sindicat de 
l’Art Tèxtil i Annexos, creat el 1904 i que va tenir-hi la 
seu fins a l’any 1936, així com les celebracions anuals 
en record de la República (Bayón, 2007: 11). Alhora, 
prenia encara més força la Joventut Catòlica, situada al 
carrer del Pont número 9 ja l’any 1905, i amb un regla-
ment de 1908 amb Miquel Portabella de president.

D’aquests anys, entre 1901 i 1905, s’ha conservat 
una magnífica fotografia del coro, o sigui, del Progrés, 
on es veuen els cantaires per les caramelles de Pasqua, 
acompanyats per instruments de corda polsada a la 
manera que ja hem descrit al capítol segon (guitarres, 
llaüts segons el model que va triomfar al darrer quart 
del segle XIX i bandúrries). Mentre els cantaires duien 
barretina, com ja havien adoptat molts dels cors de 
Clavé des de feia moltes dècades, els instrumentistes 
havien deixat a terra els barrets i les gorres.

La moda del cant flamenc també començava a fer 
fortuna en aquests anys. La Veu del Montserrat del 
18 de juliol de 1896, p. 230-231, ja alertava dels «un 
ó dos cafès de cant flamench» que hi havia a Vic i de 
les immoralitats que se’n podien desprendre, a part 
de la culpa d’«aflamecar el jovent que puja». A La 
Plana de Vich del 4 de juliol de 1900, una notícia de 
Ripoll feia una enigmàtica al·lusió (si no s’ha d’entendre 
com a directament denigradora) sobre el públic que 
hi assistia: «También el dueño del “Café Fortuny” dá 
funciones en su establecimiento de canto flamenco, 
pero solo concurre determinada clase de personas.» 
A Manlleu, l’any 1904 hi havia sis teatres en actiu 
(Gazeta Vigatana, 23 de març de 1904, p. 190).

Els atacs d’aquests anys contra l’Escola del Progrés 
de Manlleu, que seguia l’orientació pedagògica de 
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Francesc Ferrer i Guàrdia, eren continuats. Però es 
varen intensificar arran del míting radical de l’any 
1907 a Manlleu, resposta a un míting catòlic que es va 
fer a Vic pel desembre de 1906. El mestre de l’Escola 
laica, Higini Aguilar, va intervenir en dues conferèn-
cies al Progrés els dies 20 i 27 de gener, preparant 
el míting, on defensava l’escola racionalista i laica 
enfront dels intents de monopoli de l’ensenyament 
religiós (Albareda, 1981b: 26): «Y lo prueba el número 

considerable de analfabetos y de fanáticos que exis-
ten en esta comarca. ¡No podría dar otro resultado la 
nefasta obra de los que no enseñan nada más que a 
rezar!», transcrivia La Justicia, setmanari socialista-
republicà de Vic, el 26 de gener de 1907. En el míting 
del 27 al centre de la Unió Republicana Higini Aguilar 
tornava a criticar la burgesia i el clericalisme indicant 
la instrucció com a única via d’alliberament dels treba-
lladors (Albareda, 1981b: 27).
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Per l’abril deu associacions religioses de Manlleu, 
encapçalades per la Joventut Catòlica i amb l’adhesió 
de la Junta de la Caixa d’Estalvis de Manlleu, varen 
presentar a l’ajuntament prop de 3.000 signatures 
(Manlleu tenia 6.000 habitants) que demanaven el 
tancament de l’Escola laica. L’ajuntament va retirar la 
subvenció econòmica al Progrés, i durant la processó 
de Setmana Santa va esclatar un aldarull de cent-
cinquanta persones quan un capellà va recriminar al 
mestre Aguilar que no es descobrís el cap durant la 
processó (Albareda, 1981b: 28; 1987: 75-76).

Arran de la intensa crisi laboral de 1909 i dels fets 
de la Setmana Tràgica, les circumstàncies van per-
metre justificar que l’autoritat governativa tanqués 
tant l’Escola com tota l’activitat del Progrés. En aquell 
moment Manlleu era la localitat del bisbat on hi havia 
més associacions. I aquell mateix any l’ajuntament va 
publicar en un ban l’obligatorietat de l’educació dels 
nens entre 6 i 12 anys (Albareda [et al.], 1990: 120-
121; Albareda, 1981; 1987). El Progrés, que popular-
ment continuava sent conegut com el coro, va tornar 
a obrir les portes l’any 1910, però ja en una situació 
de debilitat, justament l’any de la creació del nou 
sindicat, la Confederación Nacional del Trabajo. La 
il·legalització de la CNT i els atemptats obrers encami-
naren El Progrés a un tancament definitiu l’any 1913.

Vic

Després dels breus intents de final de la dècada de 
1870, entre l’any 1879 i el 1880 es crearen a Vic els 
quatre cors que, amb alguna interrupció, formaran el 
panorama fins al canvi de segle.

L’any 1879, amb la reorganització de la Joventut 
Catòlica a Vic, tenim la primera notícia del cor d’aques-
ta institució, destinada sobretot a l’ensenyament gra-

tuït de la classe treballadora, amb 113 alumnes, i a la 
propagació del catolicisme25 (Salarich, 1972: 72). Fou 
la gran reacció de l’Església a la formació laica dels 
treballadors fora de l’ortodòxia catòlica. Pel juliol de 
1879 ja estrenaven el cor format per joves, i a l’oc-
tubre, en una visita del bisbe, el cor cantava, feien un 
concert amb el piano acabat de comprar i el «mestre 
 Ventura Casanovas acompanyat pel jove Domènec» 
cantava una ària. Pel desembre estrenaven el nou 
local a la plaça de les Garses amb la interpretació d’un 
Himne compost per Pere  Remisa, sotsxantre de la seu, 
i Casanovas hi va cantar La Barretina (de Verdaguer i 
Càndid Candi), acabada de compondre aquells mesos, 
i que de seguida va esdevenir himne del catalanisme 
finisecular.

Fins a l’acabament del segle, Salarich (1972: 72-74) 
recull notícies constants del cor de la Joventut Catòlica. 
El director era Joan  Vinyas. En la dècada dels 1880 
organitzaven vetllades poeticomusicals per les grans 
festes, amb la intervenció del cor i de solistes, entre 
els quals gairebé sempre hi havia  Ventura Casanovas, 
director de l’Escola Municipal de Música,26  Remisa i 
 Vinyas, a més de clergues vinculats a la catedral, com 
l’hebdomader Eduard Masvidal. En la part religiosa, 
cantaven en les festes religioses, en tríduums, i en les 
peregrinacions a santuaris, com l’anada a La Gleva del 
juny de 1881, on cantaren l’ofici dirigits per Casanovas, 
i una salve dirigida per  Vinyas, a més d’una ària cantada 
per  Remisa. Pel juliol de 1882 es traslladaren al primer 
pis de la casa Morgades de la plaça del Carbó, però el 

25. La mateixa labor formadora va ser assumida des de 1890 per les esco-
les nocturnes organitzades entre el bisbe i l’alcalde.
26. Cal esmentar que a la normativa de l’Escola Municipal de Música 
de l’any 1881 es determinava la creació d’una Capella de Música de les 
Escoles Municipals de Vic per participar a les obligacions musicals litúr-
giques de la institució, seguint completament el model de les capelles 
religioses (Mirambell, 2006: 19).
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1884 es traslladaran definitivament a la casa Clariana 
(carrer de Dues Soles).

És molt interessant observar que l’any 1884 comen-
çaren a organitzar funcions religioses de desgreuge 
durant la festa de carnaval, per lloar Déu davant els 
excessos de la gent que assistia a la festa. Aquests 
desgreuges de carnaval —la gran festa dels cors de 
Cla vé!— es faran generals a totes les parròquies de 
la comarca. L’opció ideològica d’oposició a la cultura 
popular obrera es feia evident. Des de 1886 comença-
ren les representacions teatrals, inicialment només de 
temàtica religiosa.

Lluís G.  Jordà i Rossell (Roda de Ter, 1869 – Barcelona, 1951).

L’any 1889 participaren a la campanya catalanista 
pel dret civil català que ja hem trobat a Manlleu. El 
1890 estrenaven, a l’església de la Pietat, el Trisagi 
compost per Lluís G.  Jordà, que pel juliol de 1891 gua-
nyava el certamen musical convocat per la Joventut 
Catòlica vigatana amb els Goigs de S. Miquel dels Sants 
i una marxa religiosa amb lletra de Verdaguer. L’altre 
guanyador va ser el reputat músic empordanès  Joan 
Carreras i Dagas, també amb una marxa religiosa.  Jordà 
va dirigir  l’Orquestra Municipal, una institució de la qual 
coneixem pocs detalls.

Lluís Gonzaga  Jordà i Rossell (Roda de Ter, 1869 
- Barcelona, 1951) havia estudiat a Roda amb Melitó 
 Baucells i a Vic amb el mestre de la capella de la cate-
dral, Jaume  Pujadas, abans d’anar a Barcelona amb els 
mestres  Rodoreda i  Obiols. L’any 1889, amb 20 anys, 
va ser nomenat director de l’Escola de Música i de la 
Banda Municipal de Vic. Durant deu anys va intervenir 
intensament en la vida musical vigatana fins que el 
1898 es va traslladar a Mèxic, on va triomfar amb les 
sarsueles. El 1915 tornava a Barcelona i fundava la 
coneguda Casa Beethoven.

Ja en la dècada de 1880 la Joventut Catòlica incor-
porava el teatre, sempre en llengua catalana, amb 
estrenes d’obres d’autors vigatans com el celebrat 
Joaquim Albanell (D. Miquel de Clariana, 1885; Los 
trabucayres, 1887; Lo disbarat, 1893; L’home del sach, 
1899). I a partir de 1895 i 1896 començava a repre-
sentar sarsueles, sovint també d’autors osonencs: 
Un metge improvitzat; Los Bandolers, amb text de 
Joaquim Albanell i música de Lluís G.  Jordà; Setze jut-
ges de Manuel Angelon i música de J.  Pujadas (1868), 
o El Sant de l’amo de Joan  Carreras i Dagas (1888). 
Sorprèn trobar-hi una obra d’Angelon, destacat repu-
blicà i lliurepensador. El 1899 varen estrenar Fam 
d’or de Joaquim Albanell amb música d’Eusebi  Bosch i 
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Humet,27 i per Sant Miquel de 1900, Arròs amb…, amb 
llibret de Mariano Callís i música de Lluís G.  Jordà, i 
Del Municipi al Mar de Francesc P. Bardós i música de 
Miquel  Ferrer, pvre., sarsuela que la premsa criticava 
per fluixa (La Plana de Vich, 11 de juliol, p. 3).

Al final d’aquest any reberen el nou bisbe Torras 
i Bages cantant simbòlicament La Barretina de 
Verdaguer, en una declaració de catalanisme tradici-
onalista, i també un nou himne compost per l’aleshores 
mestre de capella de la catedral Mn.  Gaspar Berga.

Tornant al 1880, el 2 de desembre es refeia 
L’Ausetana (Salarich, 1972: 71), presidida per Jacint 
Noguera i dirigida per Ramon  Pujals. Es presentaren 
el 13 de març de 1881 amb un concert a la Plaça i 
l’estrena de l’estendard, seguit de serenates davant la 
casa de diverses autoritats. Seguint del tot el model 
claverià, feien concerts matinals al Prat de la Riera, 
amb obres de  Clavé i de  Ventura Casanovas.

Ara bé, en aquells mesos va aparèixer un altre cor 
amb el nom de La Antigua Ausetana. Salarich (1972: 70-
71) informa que a principi dels 1880 s’haurien ajuntat 
diversos cantaires al voltant d’un cor popular denomi-
nat La Rosa —potser un cor de taverna— per crear La 
Antigua Ausetana, amb Manuel Tubau de president. 
La primera actuació va ser el 4 de juliol de 1882, la vigí-
lia de Sant Miquel, amb la benedicció de l’estendard a 
l’església de Sant Domènec i un concert davant del Cafè 
del Carril, el local social on es farien les cantades, a la 
Rambla de les Davallades. Aleshores era el cafè més 
considerat de la ciutat. El nom de La Antigua Ausetana 
permet deduir que va ser creat en reacció a L’Ausetana 
refeta. Potser antics membres de la societat al·ludida 
es decidiren a mostrar que ells eren els successors de 
l’antic cor. Això ens portaria a pensar que no se sen-

27. La partitura d’aquesta sarsuela es conserva a l’arxiu de l’Associació 
Musical de Mestres Directors de Catalunya.

tien representats per l’entorn social de la refundada 
Ausetana. Tanmateix, es fa difícil de precisar les dife-
rències. La Antigua ja el 6 d’agost cantava una serenata 
de benvinguda al nou bisbe, Josep Morgades, i va ser 
precisament en serenates, comparses i estudiantines, 
caramelles i concerts de recaptació per als necessi-
tats, que es va significar aquest cor (Salarich 1972: 
72). També organitzava ballades humorístiques, amb 
els salons decorats com a boscos i jardins. L’orientació, 
també claveriana, s’allunyava molt de les activitats 
devotes de la Joventut Catòlica. L’any 1883 els cantai-
res reberen el primer premi en el certamen coral orga-
nitzat per les festes de sant Miquel, el 1884 visitaren 
Olot, rebuts per la societat El Laurel Olotense, el 1889 
portaren el segon pendó de les festes de la Mare de 
Déu del Carme i en les festes, com les de sant Miquel, 
cantaven al Cafè del Carril (El Norte Catalán, 29 de 
juliol de 1894). A la darreria de segle s’instal·laren a la 
Rambla del Passeig, número 16. No en trobem notícies 
a partir de 1900, potser engolits per la crisi laboral 
d’aquells anys.

Mentrestant, L’Ausetana el 1890 estrenava una 
marxa triomfal de Lluís G.  Jordà i actuava sovint al 
Círcol Literari. En la processó i acte del 9 de juliol de 
1890 dedicats a Jaume Balmes va interpretar un Himne 
a Balmes amb lletra de Viada i, altra vegada, música de 
Lluís G.  Jordà. També dirigits per Jordà, més de cent 
cantaires actuaren pel setembre de 1895 en home-
natge al nunci Mns. Gretoni. Tot plegat, ens fa per-
cebre una orientació més religiosa i conservadora de 
L’Ausetana, fins i tot perquè els noms dels compositors 
i directors coincideixen amb la Joventut Catòlica i amb 
les institucions de l’ajuntament. Això faria suposar un 
vessant més popular de La Antigua Ausetana, situada 
en un cafè i organitzadora d’estudiantines de carnaval 
i de balls.
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El quart cor d’aquests anys va ser la societat coral 
Talia, de la qual Salarich (1972: 67) només recull un acte 
de 1884: una serenata a la plaça de la Catedral per sant 
Josep on interpretaren un Stabat mater de  Ventura 
Casanovas «en vers català», per a cor i acompanya-
ment d’orquestra. Ara bé, a La Veu del Montserrat del 
22 de juliol de 1893, p. 10, hi trobem una notícia que 
explica la serenata que «un coro» va fer al davant del 
palau episcopal alternant amb la banda de la ciutat 
durant les festes de sant Miquel:

Talía, vulgarment anomenat coro de Can Vilanova. Pocas 
veus, peró robustas y afinadetas, refrescan l’atmósfera, 
per cert molt carregada, ab los ayres de una cançó fala-
guera, en la qual de sobte ó casi impensadament surt un 
tenor y canta ab lo ritme suau de les cançons de la terra:

A la voreta del mar
n’hi ha una donzella
que’n brodava un mocador
que es per la reyna.

[…] Y després d’aquesta una altra, catalana també peró 
marcial, ben executada com la primera, y totas arrencan 
un picament de mans nutrit y persistent, proba clara de lo 
molt que li plauhen y li entran endins festas aixía al nostre 
poble. Vetaquí que varem tenir una funció que no era en lo 
programa, y t’asseguro que fou de las mellors, y un prepa-
ratiu magnífich per las de l’endemà. Y ara pregunto: ¿per 
què no ha d’haverhi coros cad’any?

Es tractava, doncs, del cor situat al Cafè Vilanova, 
a la Rambla del Carme número 31, poc nombrós però 
que de manera no programada interpretaren cançons 
tradicionals catalanes —tan elogiades des del cata-
lanisme conservador de La Veu del Montserrat! Els 
detalls de «veus robustes i afinadetes» ens deixen 
endevinar petits detalls de l’estètica del cant. La cançó 
tradicional i el «vers català» d’un Stabat ens ofereixen 
una imatge del catalanisme que s’estava escampant 

en les societats corals vigatanes ja a les dècades de 
1880 i 1890, en certa manera avançats a les propostes 
dels orfeons d’una o de dues dècades després. Dins de 
l’orientació catalanista, en aquests mateixos anys a Vic 
també es creava la societat La Barretina (1886-1888), 
que retrobarem a Torelló, amb activitats de teatre, 
però que no deixa notícia que tingués cor. 

Pel que fa al cor Talia, disposem de poques dades 
més. Amb aquest nom no el trobem fins a l’any 1901. 
Però amb la sorpresa que el 26 de novembre de 1894 
s’inaugurava el cor La Dalía Vicense (segons Salarich, 
1972: 80), dirigit per  Pere Crespi, i amb Josep Font 
i després Lluís Serra de presidents. Salarich explica 
que estava situat a la rambla del Passeig número 6 
—sorprenentment prop de l’adreça del Talia!— i, segons 
ell, des de feia un temps havia decaigut el cant coral i 
es proposaven revitalitzar-lo. Tenien exactament les 
mateixes activitats que l’Antigua Ausetana: concerts, 
balls, carnaval, concerts pels carrers i al Prat de la 
Riera per recollir donacions benèfiques i especialment 
per a la Casa de Caritat. El decaïment del cant coral 
que argumenta Salarich l’any 1894 és del tot injusti-
ficable: hem vist que en aquesta dècada eren actius 
L’Ausetana, La Antigua Ausetana i el cor de la Joventut 
Catòlica, a més d’aquest nou Dalia… No tenim altra 
notícia de Dalia: va durar molt poc? O bé es tracta d’una 
nova etapa del cor Talia? O d’una confusió de dates 
entre 1884 i 1894?

D’altra banda, Salarich (1972: 80-81) ens informa 
de la creació, el dia 6 d’abril de 1895 i al mateix Cafè 
Vilanova on tenia la seu Talia, del cor La Corneta, dirigit 
per Manuel  Poudevila, i amb Miquel Berengueres de 
president. Feren el primer concert el 4 de juliol, també 
per Sant Miquel, amb serenates a les autoritats, con-
certs i balls. Salarich deixa entendre que va durar un 
any o poc més, però com a societat que prepara activi-
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tats encara la trobem esmentada per la Festa Major de 
1899 (La Plana de Vich, 19 de juliol).

En qualsevol cas, per les festes de Sant Miquel de 
1901 actuava Talia, després d’anys sense que n’ha-
guem localitzat notícies. I l’any 1903 el butlletí claverià 
La Aurora (núm. 19 i 20 de l’1 i 15 d’octubre, p. 8) a la 
«Sección oficial» es feia ressò de l’ingrés de noves soci-
etats corals entre les quals hi figura «Talía» de Vic. En 
el número del 21 de novembre de 1903, hi ha una carta 
signada per «un corista», amb data del 29 de setembre 
de 1903, que explica l’actuació que la societat «Talía» 
va fer amb motiu de la visita a Vic del governador civil 
de la província (D. Fernando Iluelín). Cita el repertori i 
destaca l’himne «Visca Talía de nuestro querido conso-
cio Miguel  Poudevila», o sigui, el que constava com a 
director de La Corneta!

Encara trobem una nit de serenates la vetlla de 
Sant Josep de l’any 1904 (Gazeta Vigatana, 26 de 
març de 1904, p. 197) en què varen cantar la Societat 
Choral Talía i l’Orfeó Vigatà municipal «havent anat a 
sentir-los una multitud de gent». Aquí tornem a perdre 
la traça de Talia, però la retrobarem en algunes dades 
posteriors, l’any 1915 i a partir de 1929 fins a 1936. Si 
la successió d’aquests anys fos continuada —com, mal-
grat els canvis de nom, sembla que les dades esparses 
van teixint—, seria la societat coral de la ciutat de Vic 
amb una trajectòria més llarga.

Un document en vers i sense data —procedent de 
la mateixa donació a l’AEV que la crida manlleuenca 
de 1880— és obra de la Societat de l’Olla, una societat 
humorística que cercava la fraternitat i que explicava 
que havia escapat de ser absorbida per un casino. 
Podria tractar-se de l’Olla, un grup humorístic de Vic 
esmentat per Salarich (1972: 77) en ocasió de les 
funcions que organitzaven dins l’associació de comer-
ciants La Comercial Vicense l’any 1886, i l’absorció 

havia de ser conseqüència de la fusió de La Comercial 
amb el Casino Mercantil Vicense, l’any 1900. No sabem 
si l’Olla tenia un vessant cantat i musical, com tampoc 
consta de la societat La Lira d’Or, malgrat el nom, que 
estava activa l’any 1891 en funcions de teatre.

Pel que fa als cors d’estricta institucionalització 
religiosa, cal assenyalar l’activitat com a cor establert 
que des de 1884 duia a terme la Congregació de Sant 
Lluís Gonzaga (Salarich, 1972: 75). En els darrers 
anys del segle XIX actuaren com a cor en les festes de 
Sant Miquel, en les del Tercer Centenari de Sant Lluís 
(1891) i en peregrinacions a la Gleva (1886; hi canten 
el rosari) i a Montserrat (1891; hi canten un himne amb 
lletra de Verdaguer i música del mestre  García Robles), 
a més de les anuals excursions des de 1897 al voltant 
de Vic, a Puig-l’agulla, Sant Marc i Sant Ramon. En les 
sortides duien un teatre portàtil per representar peces 
dedicades al sant patró. El 1895 estrenaren un trisagi 
del jove Mn. Lluís  Romeu. Són el precedent d’un dels 
orfeons vigatans. No sabem si els joves que hi cantaven 
coincidien, almenys parcialment, amb els del cor de la 
Joventut Catòlica.

D’altra banda, la nova normativa de l’Escola Mu ni-
cipal de Música de l’any 1898, tot just d’iniciar l’activi-
tat el nou director, Eusebi  Bosch i Humet, indicava les 
activitats del cor de cant de la institució. Eusebi  Bosch 
i Humet va renunciar al càrrec just dos anys més tard, 
a principi de 1900, i l’ajuntament va nomenar directa-
ment  Josep Cortinas i Conill (Mirambell, 2006: 21-22).

És interessant veure que ja des de la dècada de 1880 
i més enllà del tombant de segle proliferaven les sarsu-
eles, i les sarsueles en català, molt sovint dirigides per 
Josep  Rovira (com consta l’any 1899 a diferents núme-
ros de La Plana de Vich). Un exemple més, el trobem 
l’any 1888 amb l’obra Los pastorets nous, llibret del 
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vigatà Lluís B. Nadal28 i música de Joan B.  Blancafort,29 
i representada al Teatre Principal per encàrrec del 
Casino Mercantil Vicense. Però encara sorprèn més 
observar que al Teatre Principal Ausonense per la 
Festa Major hi arribaven les novetats operístiques 
europees: l’any 1900, dins d’una mateixa setmana, s’hi 
varen programar Cavalleria Rusticana de  Mascagni, I 
Pagliacci de  Leoncavallo i Bohème de  Puccini, estrena-
des respectivament els anys 1890, 1892 i 1896.

Tot just de començar la primera dècada del segle XX, 
a Vic triomfava el nou model de cor que encapçalava 
l’Orfeó Català. Després de Vic, s’escamparia per tota 
la comarca, excepte a Manlleu. La transformació en les 
institucions corals va ser profunda i, per això, la tracta-
rem en un apartat particular. 

D’altra banda, i després de moltes dificultats i d’una 
duríssima oposició de l’Església, l’any 1906 s’obria a 
Vic el primer centre d’ensenyament laic, l’Escola Lliure 
de Vic (Albareda [et al.], 1984: 232).

Roda de Ter, Torelló, Sant Pere de Torelló, 
Sant Hipòlit de Voltregà i Sant Quirze 
de Besora

En aquestes dècades finals del segle XIX i primera 
del XX, les notícies de què disposem dels cors rodencs 
són gairebé inexistents. Però, en canvi, la fama de  l’or-
questra dels Melitons es passejava per tota la comarca, 
ja que intervenien en moltes festes majors i en actes 
especials, com va ser pel maig de 1908 la inauguració 

28. Lluís Bertran Nadal (1857 - 1913) va ser un dels activistes de la
Renaixença i del primer catalanisme, fundador de l’entitat patriòtica
i tradicionalista Catalunya Vella, secretari de l’Orfeó Català i notable
escriptor.
29. Joan Baptista  Blancafort era el propietari del balneari de la Garriga i
fundador allí mateix d’una fàbrica de rotllos de pianola. Va ser el primer
mestre del seu fill, el destacat compositor  Manuel Blancafort.

del pedró de Jacint Verdaguer a la plaça de Folgueroles 
en un destacat acte catalanista. Igualment, com hem 
vist, el músic rodenc Lluís G.  Jordà desenvolupava 
una intensa activitat, primer a Vic i després a Mèxic i 
a Barcelona. Per tant, tot ens porta a pensar que l’ac-
tivitat coral engegada per Melitó  Baucells devia tenir 
continuïtat. Ressò (núm. 10) al·ludeix a l’existència 
breu d’un cor de Clavé a l’Ateneu, que Ocaña i Cabañas 
(2006: 196) informen que va ser dissolt l’any 1889, pre-
cisament l’any en què a Roda es va constituir el Centre 
Catalanista. Podrien haver existit, doncs, dos cors, el 
de l’Ateneu i el de Can Meliton, a part del que pogués 
tenir la Joventut Catòlica, que no trobem esmentat fins 
a les primeres dècades del segle XX amb el nom de Chor 
del Centro Catòlic, la qual cosa conformaria un panora-
ma anàleg al que hem vist a Manlleu.

D’altra banda, ja hem parlat repetidament de la greu 
crisi de 1900 i 1901, i de com va repercutir durament 
en els treballadors de Roda de Ter: va deixar record en 
forma de corrandes.

A Torelló i, en general, a la Vall del Ges el creixe-
ment demogràfic durant la primera industrialització 
va ser important, però més moderat que a Manlleu i 
Roda. Ara bé, en el cas de Sant Pere de Torelló, una vila 
important als segles anteriors, fins i tot va ser negatiu, 
amb població que es trasllada a les fàbriques i pobles 
de vora el Ter.

L’Aurora (Centro Recreativo la Aurora) tindrà una 
llarga continuïtat a Torelló, des de final de la dècada de 
1870 fins a la desfeta de 1939. Mantenia una marcada 
ideologia obrerista, paral·lela al Progrés de Manlleu, 
i no pas a L’Aurora manlleuenca. Camprodon (1995a: 
165-166) explica que disposava d’un local de propietat 
a la plaça Nova núm. 10, amb cafè i sala de reunions a
la primera planta i sala de ball a la planta baixa «amb
una reduïda boca d’escenari que contenia un piano de
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maneta», s’hi feien mítings obrers i era un lloc principal 
de l’associacionisme marcadament esquerrà. Allí s’hi 
feia el ball i les representacions de teatre i de sarsuela 
de petit format. També ens informa que, més tard, en 
una data que no precisa, va prendre el nom de Aurora 
Obrera, i una marcada orientació anarquista.

El cor va ser dirigit en els primers anys per Ramon 
 Reig i Moreta el qual, però, des de 1886 va cedir la 
direcció al seu fill, Ramon  Reig i Parés, que tornava de 
formar-se a Berga amb l’oncle organista (Camprodon, 
1995a: 165). La nissaga dels Reig va ser durant més 
d’un segle puntal central de l’activitat musical de 
To relló. I la seva orquestra, la retrobem a moltes de 
les festes majors de la comarca. Recordem que Ramon 
 Reig i Parés va intervenir a la darreria del segle com 
a responsable musical de les sarsueles del Progrés a 
Manlleu. El 1897 estrenava una barcarola, Llops de 
mar, a quatre veus masculines, amb l’Aurora.

De 1881 a 1888 va funcionar l’Acadèmia de la 
Jo ventut Catòlica, sense que quedi cap constància 
d’un cor (Camprodon, 1995a: 156). En la dècada de 
1890 la succeí el Centro Familiar Recreativo, amb un 
teatre i sala cafè, i a principi del nou segle La Barretina 
Torellonenca, de clara orientació catalanista. Dugueren 
a terme una gran activitat teatral, i a la Barretina 
també hi cantava un cor, dirigit per  Jaume Benito, del 
qual, però, no disposem de més notícies (Camprodon, 
1995a: 156-159 i 171). 

El 30 de març de 1884 es va crear la Societat Choral 
Torellonenca, segons les dades que aporta Camprodon 
(1995a:166), amb quaranta associats i dues seccions: 
una de cant, i l’altra, una acadèmia per ensenyar a llegir 
i escriure i l’ensenyament bàsic. En uns exàmens de 
1888 hi consta de mestre Joan  Marsal. A més, és clar, 
organitzaven ball i activitats d’oci. Estava formada 
sobretot per joves.

L’esforç de les societats corals obreristes per 
fo mentar l’ensenyament va ser respost per l’Església 
amb la creació, l’any 1896, de l’Escola Dominical, funda-
da pel rector Joan Sala, i que a Torelló va prendre una 
gran força, dins d’un teixit social més tradicionalista que 
no pas el manlleuenc. Els ensenyaments eren nocturns 
i el diumenge, perquè hi poguessin assistir els nens que 
treballaven a les fàbriques. Inicialment l’Escola estava 
situada a l’actual edifici del Col·legi de Rocaprevera 
(carrer dels Estudis, número 7), i Camprodon (1995a: 
166) ens sorprèn amb la informació que al segon pis 
de la rectoria hi tenien instal·lat un cafè! L’acció social 
i popular de l’Església havia de ser intensa. Just des-
prés dels conflictes de 1901, l’Escola Dominical, que ja 
feia teatre i excursions, va iniciar una secció coral que 
també dirigia Ramon  Reig i Parés. Això ens fa veure que 
el mateix músic podia col·laborar amb entitats d’una 
gran diversitat ideològica. Ramon Reig també va diri-
gir el cor La Familiar de La Farga Lacambra i el cor de 
Campdevànol, entre altres (Camprodon, 1995a: 168). 

L’any 1906, el cor de l’Escola Dominical va estrenar 
unes caramelles a tres veus i acompanyament d’or-
questra amb lletra de mossèn Fortià Solà i música de 
Ramon Reig, que foren interpretades amb un bon nivell 
per més de cinquanta cantors, segons explica la Gazeta 
de Vich. Amb més de dos-cents associats, l’Escola 
Dominical el 1910 es va traslladar a un nou edifici de 
la plaça Nova, on va tenir una alta presència en la vida 
vilatana. En una visita del bisbe de Vic de 1911, la part 
cantada de la missa va anar a càrrec d’aquest cor de 
l’Escola Dominical (Camprodon, 1995b:135). A més, 
el nou organista a partir de 1909, el jove mossèn Lluís 
 Brugarolas (1881 - 1938), poc després d’assumir el 
càrrec va començar a formar l’Escolania de Sant Feliu, 
seguint el model dels anys que ell havia passat a l’Esco-
lania de Montserrat (Camprodon, 1995b).
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El procés de creació d’una Escola laica a Torelló va 
ser dificultós, amb la dura oposició dels sectors catò-
lics, fins que l’any 1905 s’iniciava el Col·legi Modern de 
Torelló (Albareda [et al.], 1984: 232).

Camprodon (1995a: 168-169) aporta informacions 
de diverses societats recreatives i polítiques de la 
primera dècada de 1900, com ara El Progreso (1901), 
la Fraternidad Republicana (1904), que l’any 1908 es 
transformà en el Teatre Apolo, de sarsuela, o el centre 
també republicà El Porvenir (1904), però altra vegada 
no deixen rastres de cap cor.

A Sant Pere de Torelló, en la dècada de 1890 hi 
havia activa la Sociedad Coral Samperense, no sabem 
exactament des de quina data. El periòdic La Plana de 
Vich del 20 de setembre de 1899 anuncia per la Festa 
Major concerts, serenates a l’autoritat i balls d’aquesta 
societat, però també ballades de sardanes, com ja hem 
avançat, que l’any 1900 seran patrocinades, segons el 
programa que se n’ha conservat, per la Sociedad Coral 
San Perense y Reunión de Amigos el Rayo.

Una vegada més veiem que els emblemes del 
ca talanisme són assumits per algunes de les entitats 
corals. Ara bé, s’ha d’aclarir que aquestes sardanes 
no devien pas ser interpretades amb els instruments 
empordanesos, sinó amb els instruments habituals de 
les orquestrines, amb clarinets i violins, o amb els ins-
truments de banda, com es va fer a la primera ballada 
a Vic l’any 1900 o a la interpretació de sardanes a la 
Festa Major de Torelló l’any 1902, on hi va participar 
la Banda de la Casa de Caritat de Barcelona aleshores 
dirigida pel voltreganenc Eusebi  Guiteras, que retroba-
rem de seguida.

Tornant a Sant Pere, tres cafès participaren a la 
Festa Major de 1899: el de Can Ribas, el de la Sociedad 
Samperense i el dels Lluïsos, o sigui, la joventut catòlica 
(La Plana de Vich, 4 d’octubre, p. 3). A més, hi participà 

una altra societat que, pel nom, deduïm que correspon 
a una societat humorística com les que ja hem trobat 
en altres pobles, la Sociedad els Ensopits.

Programa de la Festa Major de Sant Pere de Torelló, 1900.

Dalmau (1994: 232) situa la fundació de la Sociedad 
Coral Sanperense la Unión l’any 1906, fet que proba-
blement indica una refundació de la societat coral de 
la dècada de 1890. Posteriorment, l’any 1927 La Veu 
de Voltregà visitava Sant Pere i cantava a la societat 

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjàÍndex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro146  

La Unió, però no consta que en aquell moment tingués 
un cor en actiu.

A Sant Hipòlit i a les Masies de Voltregà el creixe-
ment industrial al segle XIX va ser tardà, però la dedica-
ció a les feines de les fàbriques va créixer d’una manera 
gairebé sobtada: l’any 1850 només quaranta-cinc per-
sones es dedicaven a feines fabrils, i el 1892 ja eren 
1.080. En aquests anys l’ensenyament religiós també 
es va instal·lar a la vila, amb les monges Dominiques de 
l’Anunciata ja l’any 1871 i els Germans de les Escoles 
Cristianes l’any 1889.

Les dates que coneixem de les primeres societats 
corals són menys clares que en altres pobles. Anglada 
(2008: 50) situa la creació de la Societat Coral la 
Palma pels voltants de 1885, establerta al local de 
l’Ateneu (al carrer que posteriorment va portar el nom 
de Morgades, 1 i 3) i diu que vers el 1895 es va trans-
formar en la Societat Coral Voltreganense.30 Devia ser 
la mateixa que apareix amb el nom de Sociedad Coral 
La Familiar Voltreganense, i que va actuar almenys fins 
a 1910 (Serrallonga, 1986: 117). El local de l’Ateneu 
també era conegut com «el Coro», amb cafè, teatre i ball 
a les festes. A principi de segle s’hi instal·lava el Casino 
Obrero Democràtico-Liberal, societat que durant la 
Segona República va ser l’Ateneu Obrer Cultural i que, 
fusionada amb la cooperativa L’Esperança, es convertí 
en la Unió de Cooperadors de Voltregà (amb dos-cents 
quaranta socis el 1938). L’any 1943 va ser ocupat per 
les Escuelas Nacionales (Anglada, 2008: 30).

El periòdic de les societats claverianes La Aurora, 
al núm. 24 del 15 de desembre 1896, p. 3, recollia una 
notícia precisa del cor santipolitenc: «según nos anun-

30. Entre les obres de teatre pertanyents a Narcís Abeyà —apuntador al 
teatre d’aficionats entre 1915 i 1925, aproximadament—, hi figura La Fals, 
de Pelagi i Briz publicada l’any 1878, i amb un segell de la Sociedad Coral 
Voltreganense.

cian, de S. Hipólito de Voltregá, la Familiar de dicho 
pueblo ha puesto en estudio el idilio pastoril á voces 
solas “Dins del bosch” original del reputado maestro 
compositor D. Eusebio  Guiteras.»31 A la pàgina 4 del 
mateix número s’hi relaciona el pagament de quotes, 
i hi figura: «La Familiar, San Hipólito de Voltregá – 27 
pesetas; 24 por suscripción y 3 por anualidad.» El fet 
de no haver aparegut anteriorment, i fer la subscripció, 
fa deduir que va ser l’any 1896 que s’associaren, tot i 
que la creació de la societat podria ser anterior.

A partir d’aquest any, La Aurora aporta algunes 
informacions de la societat santipolitenca. Als núm. 
16-17 de l’1 de setembre de 1897, p. 4-5, apareix el 
nom del director,  Pere Camps, i detalls del repertori, 
molt centrat en les grans obres claverianes i de Pep 
Ventura:

Según nos comunica la sociedad coral Familiar Voltre ga-
nense, los días 13 y 14 del que cursa celebró la Fiesta 
Mayor de S. Hipólito con una función dramática y un con-
cierto que efectuó dicha sociedad ejecutando las sigui-
entes composiciones: «La gratitud» de  Clavé, dirigida por 
su jóven maestro D. Pedro  Camps, con acompañamiento 
de orquesta ( Los Estudiants de Manlleu) dirigida por el 
Sr.  Casafort, «Dins del bosch» de  Guiteras, á voces solas, 
«Gloria á España» y «Arre Moreu», de Ventura […]

31. Eusebi  Guiteras i Guiu (Sant Hipòlit, 1861 – Barcelona, 1919?), fill del 
sastre-músic de Gallifa (Camprodon, 1995a: 205) va estudiar al Seminari 
de Vic i a Barcelona amb els mestres  Barba i  Rodoreda. L’any 1896 va gua-
nyar per concurs una plaça de clarinet a la Banda Municipal de Barcelona. 
Va dirigir cors i va compondre obres corals i, ja l’any 1901, sardanes 
com La platja de Riells (Esmarats, 2003: 94). L’any 1900 va ser nomenat 
director de l’Acadèmia de Música de la Casa Provincial de Caritat, on ja 
ensenyava, fins a 1918. Algunes obres seves, com la sardana esmentada, 
Montserrat, i altres, serien les primeres peces enregistrades i comercia-
litzades en disc a la Península ibèrica, l’any 1902, per la casa Berliner’s, en 
una interpretació de la Banda de Música de la Casa de Caritat (Torrent i 
Marquès, 2004). 
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Pel maig de 1898 La Familiar va pagar la quota 
anual, però ja no deixa més informacions a La Aurora. 
La Plana de Vich del 4 de juliol de 1900, p. 3, informa 
que a Sant Hipòlit «la sociedad del Coro Viejo» prepara 
el ball de la Festa Major. Segons Anglada (2008: 50), el 
nom de el coro vell seria adjudicat a la Societat Coral 
Voltreganense per un nou cor de joves que ella situa 
en la mateixa institució. Ara bé, una altra possibilitat 
seria que La Familiar fos aquest cor vell enfront d’un 
altre cor que hauria aparegut a la vila. Pels pocs detalls 
de què disposem, seria el cor de la Joventut Catòlica, 
que va dirigir mossèn  Joan Balmes des de la dècada de 
1890 fins que va morir, l’any 1914. Seria, doncs, una 
altra vegada l’oposició que hem trobat arreu entre la 
societat coral obrera i l’entitat d’activisme catòlic.

Joan  Serrallonga i Vinyeta, en Musillero —nom que li 
vindria del fet que tocava un grall o un instrument sem-
blant—, havia dirigit les caramelles del Coro Vell en els 
anys del canvi de segle, i en el record popular ha quedat 
una imatge molt positiva d’aquesta època: «Ui quan 
dirigia en Musillero!!» (Anglada, 2008: 87). De l’any 
1902 trobem una altra notícia referent a la Societat 
Coral Voltreganense amb motiu de les prohibicions 
municipals de portar màscares per carnestoltes: «El Sr. 
Presidente manifestó que ha consecuencia de varias 
infracciones en las disposiciones dictadas por esta 
Alcaldia en los dos últimos bandos, se ha visto preci-
sado á imponer otras dos multas al Presidente de la 
Sociedad “Coral Voltreganense”, y seis, á otros tantos 
vecinos que en los dias de Carnabal usaron máscara á 
la vía pública» (Arxiu Municipal de Sant Hipòlit, 18 de 
febrer de 1902).

Després de la notícia de El Metrónomo de 1863, 
durant la primera onada de creació de societats corals 
a la conca mitjana i alta del Ter, que situava un cor a 
Sant Quirze de Besora i un altre a Montesquiu, no tenim 

cap més dada de cors en aquestes dues poblacions fins 
a la darrera dècada del segle. Sorprèn, però, aquesta 
manca de notícies de cors, ja que Sant Quirze va ser 
molt present en el moviment obrer de les darreres 
dècades del segle, amb l’existència del Partit Obrer ja 
des de 1866 i d’actius nuclis socialistes almenys des 
de la dècada de 1880. En aquest període, el rector del 
poble demanava al bisbe l’obertura d’una Escola religi-
osa per combatre «la pressió dels elements radicals» 
(Club d’Història Local, 1996: 61). Tot això ens fa pensar 
que, malgrat la manca de notícies, podria haver-hi estat 
activa almenys una societat coral.

D’altra banda, la força carlina també hi era molt 
important, però l’industrial Jeroni Guixà, alcalde de 
1881 a 1885 i de 1902 a 1906, i president de la Jo -
ventut Catòlica, va desenvolupar una tasca institucio-
nal a favor de les forces polítiques de la Restauració, 
retenint els sectors més tradicionalistes.

Panicot (2004: 11) dóna notícia d’una societat 
coral d’una quarantena de cantaires i d’una orquestra 
de dotze músics que l’any 1893 hauria fundat  Joan 
Baptista Espadaler i Colomer (1878 - 1917),32 que ales-
hores tenia només 15 anys, però no n’esmenta la font. 
Ja l’any 1898 es creava la Sección Coral de la Juventud 
Católica de San Quirico, dirigida pel mateix  Espadaler, 
dins de l’expansió recreativa i propagandista de l’enti-
tat catòlica. En el reglament quedava especificat que 
qui assistís a alguna festa organitzada per una altra 

32. Joan Baptista  Espadaler va estudiar a Manlleu al Col·legi dels Germans 
de les Escoles Cristianes i a Barcelona amb Enric  Morera. Va dirigir cors a 
Barcelona, com l’Orfeó Canigó (1908-1911), a més de compondre sarsue-
les, una òpera i un bon nombre d’obres corals i sardanes. Malgrat morir tan 
jove, pel gener de 1917, havia dirigit el conservatori de Vic (1914-1917), 
on havia fundat una orquestra, la Societat Vigatana de Concerts, una nova 
etapa de l’Orfeó Vigatà, un cor infantil i la revista Arxiu (1916). També va 
desenvolupar una important labor d’escriptor amb articles a La Veu de
Catalunya i a la Revista Musical Catalana, i el llibre La música del meu
poble (1912).
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institució o qui faltés a un assaig, perdria la condició 
de «corista» (Panicot, 2004: 11). Per tant, el control 
de l’oci dels joves per part de la institució religiosa 
era màxim. I, a més, deixa entendre que hi havia altres 
institucions actives al poble.

El 22 d’octubre de 1898, continua explicant Panicot 
(2004: 11-12), vigília de la benedicció episcopal de la 
capella-cova de la Mare de Déu de Lorda, edificada dins 
de la Fàbrica Forcada,33 el cor de la Joventut Catòlica, 
dirigit per  Espadaler, cantava un Rosari amb orquestra, 
i l’endemà cantava a l’ofici amb la mateixa formació 
una Missa del napolità Luigi  Bordese (1815 - 1886). A 
la tarda va cantar el Rosari el Cor dels Congregants de 
Sant Lluís Gonzaga (acompanyats per  Ramon Espadaler 
i Lluís  Masramon amb harmònium i piano) i el Cor de les 
Filles de Maria, dirigit per Gustavo  Martí de Revert, 
va cantar Caritat de  Rossini. Acabaren cantant junts 
els Goigs de la Mare de Déu de Lourdes, obra de Joan 
Baptista  Espadaler, que es devien estrenar. Tres grups 
corals en una gran festa catòlica, que mobilitzava tot 
el jovent actiu del poble. Molt probablement, però, els 
membres del cor de la Joventut Catòlica i els del dels 
Congregants eren els mateixos.

Pel juliol de 1899, en la festa del patró, el cor de la 
Joventut Catòlica tornava a cantar la Missa de  Bordese, 
dirigit per  Espadaler, i presentava una sessió de teatre 
de signe catalanista per acabar amb la famosa sarsuela 
Los dos ciegos, de  Barbieri i Olona (1855), cantada per 
dos membres del cor (Panicot 2004: 12). I el Cor dels 
Congregants de Sant Lluís Gonzaga cantava el Rosari 
(La Plana de Vich, 25 de juliol, p. 2).

33. Club d’Història Local (1996: 45) explica que era al costat de la fàbrica 
Genís Codina, que pocs anys després va passar a ser la fàbrica Serra.

Joan Baptista  Espadaler i Colomer (1878 - 1917). (Fototeca.cat)

Entre 1898 i 1901 les vagues i els conflictes labo-
rals afectaren també Sant Quirze, amb una «creixent 
activitat dels grups republicans i socialistes» (Club 
d’Història local, 1996: 67). Per tant, cal situar la fun-
dació del cor de la Joventut Catòlica i les activitats 
d’aquests anys en aquest context tens.

Panicot (2004: 12) ofereix més notícies dels 
anys 1905 a 1908. El 1905 el Segon concert clàssic 
Catalunya Vella, en què participaren els Lluïsos (asso-
ciació dels menors de 18 anys) cantant altra vegada 
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junts amb els de la Joventut Catòlica, dirigits per Joan 
Baptista  Espadaler i per Josep Cortina, i també junts 
amb l’Escolania de Sant Quirze, dirigida per Ramon 
 Espadaler. En aquells anys era habitual la col·laboració 
d’un bon nombre de cors catòlics i tradicionalistes sota 
l’orientació catalanista de les associacions Catalunya 
Vella, que havien sorgit en aquella dècada, com la de 
Vic (1902). Sabem que cantaren junts també a la Festa 
Major de 1905, i que a la de 1907 també junts feren 
totes les actuacions religioses (Missa Pontificalis de 
Lorenzo  Perosi, que des de 1902 era el model papal 
de la restauració musical) i profanes, amb l’acompa-
nyament de la  Principal de Perelada, aleshores una de 
les més reputades orquestres empordaneses. El 1907 
actuaren en la sarsuela Por un millón i cantaren la Salve 
de Dante  Reali.

El 1908  Espadaler començava la seva carrera musi-
cal a Barcelona, i el Cor de la Joventut Catòlica con-
tinuava la seva activitat d’assumir el cant coral sant-
quirzenc fins a la transformació en orfeó, l’any 1913. 
De tots aquests anys continuem sense cap notícia 
d’una societat coral laica a Sant Quirze i a Montesquiu. 
Cal esperar que acabi apareixent alguna nova infor-
mació, altrament haurem de concloure que la força de 
les entitats catòliques i catalanistes en aquests dos 
pobles en les dècades de 1890 i de 1900 va aglutinar 
completament l’activitat festiva i l’oci, en un exemple 
gairebé oposat al que hem observat a Manlleu.

El sorgiment dels orfeons

La fundació, l’any 1891, de l’Orfeó Català apor-
tarà un model nou d’institució dedicada al cant, tant 
per l’orientació musical com, encara més, pel posici-
onament cultural i social. L’Orfeó Català va formar-
se des d’una voluntat europeista i moderna, i situat 

ideo lògicament dins de l’emergent catalanisme polític 
que provenia dels Congressos Catalanistes de 1880 i 
1883, del Memorial de Greuges de 1885, i del ressò de 
la campanya estesa per tot el país en defensa del Dret 
civil català, el 1889.

Ha estat llargament documentat que Lluís  Millet 
i Amadeu  Vives, dos dels joves fundadors, queda-
ren impressionats pels cors europeus que cantaren a 
l’Exposició Internacional de Barcelona de 1888, i que 
decidiren renovar estèticament el cant coral català, 
a més de prendre una inequívoca posició catalanista 
de construir un nou model de país (Artís, 1980). Cal 
recordar que en els primers anys, que no estigueren 
exempts de dificultats i dissensions, l’Orfeó era encara 
un cor d’homes. La nova proposta modernitzadora es 
basava en quatre puntals: la cançó popular, romàn-
ticament idealitzada i tractada amb un esteticisme 
de saló; la música religiosa dels grans mestres de la 
polifonia renaixentista; els antics compositors cata-
lans, com Mateu  Fletxa o Joan  Brudieu, dels quals ales-
hores es començaven a conèixer els manuscrits; i els 
grans compositors europeus, com  Bach i  Beethoven, 
que eren reivindicats per la nova estètica moderna. 
En definitiva, era una proposta musical que es volia 
deslligar de la representació escènica, i especialment 
de l’òpera italiana, per cercar una sublimitat separada 
del món immediat. Era l’època de la idealització d’una 
música que s’ha de «purificar» del context del ball, del 
teatre o dels textos mundans. El Liceu, amb la lírica 
italiana del primer romanticisme, era el model oposat 
a l’Orfeó Català, i el combateren amb la inauguració, el 
1908, del Palau de la Música Catalana, presidit per una 
al·legoria escultòrica de la «Cançó Popular». L’únic ele-
ment mitjanament compartit entre les dues posicions 
era  Wagner. L’Orfeó va contribuir a fer conèixer i fer 
valorar els compositors del cànon alemany que esde-
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vindrien el nou model del nou-cents, encapçalats per 
Johann Sebastian  Bach i Ludwig van  Beethoven.

Fou decisiva la vinculació d’aquest entorn musical 
amb l’acció vaticana de renovació de la música en la 
litúrgia, decidida a separar-se dels models religio-
sos que procedien del món operístic i líric, i que es 
consideraven inadequats per als valors espirituals 
del catolicisme. L’argumentació es fonamentava en la 
defensa d’una música elevada i espiritual que contras-
taria amb la música sensual, mundana i vulgar. D’aquí ve 
el treball dels orfeons, juntament amb el monestir de 
Montserrat, per difondre el nou i reformat cant grego-
rià que fou elaborat per l’abadia de Solesmes, i per apli-
car els principis del Motu proprio de Pius X de 1902. 
Això també es va plasmar en la composició de molts 
goigs i himnes religiosos en llengua catalana que s’ins-
piraven en les melodies gregorianes tot desplegant una 
estètica musical amb elements arcaïtzants (harmonies 
vagament modals i melodies simples), que es podria 
qualificar —tot parodiant l’estil arquitectònic religiós 
neoromànic i neogòtic— de neogregorià.  Millet fou un 
devot catòlic i actiu en el moviment musical europeu 
del cecilianisme, a més de mantenir contactes amb els 
sectors catòlics conservadors de la Schola Cantorum 
parisenca de Vincent  d’Indy. Així doncs, a Catalunya 
l’acció dels orfeons va anar de bracet, alhora, amb el 
catalanisme conservador i amb l’Església catalanista, 
amb el lideratge del bisbe Torras i Bages, que el mateix 
any 1902 apostava per la labor dels orfeons en la pas-
toral La música educadora del sentimiento. Un exem-
ple musical que ha perdurat fins als nostres dies en 
són les composicions sacres de Lorenzo  Perosi (1872 
- 1956), amic del papa i model del nou estil compositiu 
que propugnava el Vaticà: les seves misses apareixen 
interpretades contínuament des de la primera dècada 
del segle i alguna, com la Te Deum laudamus, encara 

es pot sentir avui, cent anys després, a l’ofici de Festa 
Major d’alguns pobles cantada pels mateixos compo-
nents de l’orquestra que després tocaran les sardanes 
i el ball de nit.

L’any 1895 el jove i arrauxat Enric  Morera va crear el 
cor Catalunya Nova, en una escissió més del moviment 
claverià i amb una voluntat nacional forta i inequívoca. 
Poc després hi va incorporar noies, a la manera que ja 
coneixia d’altres cors europeus i, sobretot, dels cors 
russos que havien visitat Barcelona. Amb aquest cop 
d’efecte  Morera volia estar en la veu de tothom per 
superar l’escissió. Adoptava, així, el model acadèmic 
que s’anava escampant per Europa, i que bàsicament 
seguia la disposició de les quatre o sis veus mixtes 
(soprano, contralt, tenor, baríton i baix) de la pràctica 
operística, enfront de les habituals tres veus (o només 
dues, tot i que podien arribar a quatre i a cinc) dels 
cors masculins claverians. L’Orfeó Català, endevinant 
la importància de la innovació, també va adaptar una 
secció de nens i de «senyoretes» ja l’any 1897, però es 
va fer difícil divulgar-la per Catalunya, atesa la realitat 
social i ideològica de la condició femenina, que fins 
aleshores havia estat del tot apartada de l’oci masculí 
que representava el cant coral. Molt sovint s’ha parlat 
de la incorporació de  Morera com de la inclusió defi-
nitiva de les dones als cors. En realitat la cosa era de 
menys abast. S’hi afegeixen nens i noies per tal de tenir 
un registre vocal agut —que les capelles religioses his-
tòricament feien amb els nens i amb els contratenors—, 
i que permetia una brillantor sonora a més d’un eixam-
plament del repertori segons els models europeus. Ara 
bé, sempre eren noies joves que assajaven normalment 
per separat, i que quan es casaven deixaven els orfe-
ons. Aquestes noies actuaven amb una part pròpia 
del concert reservada només a les veus femenines 
(«de veus angelicals») i després intervenien amb tot el 
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conjunt orfeònic, que es destacava per l’alt nombre de 
persones que cantaven juntes.

Dedicats a imaginar i a construir una pàtria cata-
lana, els orfeons —amb el contrapunt magnífic d’Enric 
 Morera— bastiran els emblemes musicals del nou 
cant, que es remarca per un caràcter solemne, enèr-
gic i contundent. Diversos cants es van fer populars 
en pocs anys, començant per Els Segadors (primer 
en les versions de  Francesc Alió i d’Amadeu  Vives i, 
des de 1899, amb la nova lletra d’Emili Guanyabens), 
i continuant amb una llarga llista de composicions 
emblemàtiques, entre les quals hi ha L’Emigrant, La 
Dama d’Aragó, El cant de la senyera, Jovenívola, El 
Testament d’Amèlia i algunes de  Morera, com L’Em-
pordà i La Santa Espina.

En la primera i segona dècades del segle esclatà la 
força dels orfeons, i arreu de Catalunya es crearen enti-
tats associades que representaven una important acció 
musical i ideològica. Entre 1899 i 1909, en els anys de 
la gran expansió del catalanisme, els orfeons eren el 
senyal més evident de l’onada que s’escampava pel país 
(Marfany, 1995). L’expansió d’aquests primers anys del 
segle va continuar després de la Setmana Tràgica i del 
trencament de Solidaritat Catalana, però ja des de sec-
tors més clarament propers a la Lliga Regionalista.

Prèviament, a final de la dècada de 1880 i en els 
anys 1890 ja s’havia volgut acostar els cors Clavé a les 
posicions catalanistes, i a Manlleu hem vist un notable 
apropament de L’Estrella a les entitats catalanistes, 
però en general les societats corals s’hi varen mostrar 
reàcies, com ens explica L’Aurora (16-17 de setembre 
de 1897, p. 1) tot queixant-se de les pressions del diari 
gironí Lo Regionalista a totes les societats que no són 
catalanistes, per acabar afirmant que «la Asociación de 
Coros de Clavé, no se afiliará jamás á ninguna agrupa-
ción política ni de ningún carácter».

En la primera dècada de 1900 es va fer evident l’en-
frontament ideològic i social entre el posicionament 
catalanista dels orfeons i l’obrerista o republicà de les 
societats corals, que continuava l’oposició aleshores ja 
consolidada entre el cor de la societat obrera i el cor de 
la Joventut Catòlica que ja hem observat en les darre-
res dècades del segle XIX. L’oposició entre l’associacio-
nisme claverià i els orfeons era a diferents nivells: d’en-
trada, històric i generacional; però també d’estètica 
musical i de la veu, de classe social i de repertori (tot i 
que  Millet sempre va incloure en els concerts populars 
les composicions en català més destacades de  Clavé, 
com a tribut de continuïtat i de relleu generacional).

Tanmateix, en el transcurs de les dècades del nou 
segle molts cors Clavé varen acabar assumint en més 
o menys grau una postura catalanista, sobretot arran
de la dictadura de Primo de Rivera. Probablement és un 
element més per entendre com en la dècada de 1920
una determinada esquerra es va fer seva la voluntat de
construir un país, fins que això va arribar a manifestar-
se explícitament a l’etapa republicana, durant la qual els 
orfeons se sentiran desplaçats i un xic incòmodes, men-
tre que els cors de Clavé tindran una certa reflorida.

Un altre element important de la proposta dels 
orfeons va ser l’ensenyament musical, sobretot des-
tinat als nens. Una de les limitacions de les societats 
claverianes era el coneixement nul o molt limitat que 
els cantaires tenien de la notació i de la teoria musical 
acadèmica. Els orfeons es posaren com a objectiu for-
mar musicalment els nens i anar introduint els cantai-
res adults en el coneixement de la solfa. Probablement, 
tot i que és un apartat difícil d’estudiar, la renovació 
de l’estètica musical que encapçalaren els orfeons 
també va anar lligada a una nova estètica de la veu i de 
l’estil de cantar que, com va passar en la transformació 
sonora de les sardanes (que tractàrem a Ayats [et al.], 
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2006b), s’anava separant de l’estètica emfàtica i sen-
timental del romanticisme líric i avançava envers una 
estètica del control i d’un cert intimisme, en sintonia 
amb el simfonisme del nou segle.

Aquesta educació musical dels infants també anava 
vinculada al sorgiment de l’ensenyament musical en 
grup, ja molt diferent del model decimonònic de les 
classes de música que el mestre ofereix als fills (i 
sobretot a les filles) de les classes benestants. I també 
diferent de l’ensenyament musical artesà dels mes-
tres-músics del segle XIX, lligat a les orquestres, a les 
bandes i als hospicis.

Des de la primera dècada del segle, les classes soci-
als que s’ho podien permetre començaren a tenir en 
compte les noves teories pedagògiques que incloïen la 
«gimnàstica rítmica» i l’educació musical dels nens des 
de petits. Els orfeons sovint hi estaven vinculats, dins 

dels nous models de sociabilitat noucentistes: l’esport, 
l’higienisme i els posteriors moviments de joves, com 
l’escoltisme.

L’impacte dels orfeons va arribar a la comarca 
d’Osona molt aviat, amb la creació de dos orfeons 
a Vic tot just quan començava el segle, i clarament 
relacionats, d’una banda, amb el catalanisme militant 
d’aquests anys i amb els grups marcadament tradicio-
nalistes, com l’actiu Catalunya Vella, i, de l’altra, també 
amb la complicitat de l’acció popular de l’Església viga-
tana en els anys del pontificat de Torras i Bages (1899-
1916). I això va coincidir amb uns anys intensos de 
vagues i de conflictes a la conca obrera del Ter. Ara bé, 
haurem d’esperar la segona dècada del segle per trobar 
el nom d’orfeó a altres poblacions de la conca del Ter, 
on es crearen de bell nou o, simplement, es transforma-
ren en orfeons els cors vinculats al moviment catòlic. A 

Integrants de la Joventut Catòlica 
de Sant Hipòlit de Voltregà. (Arxiu 
P. Espadaler)
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Manlleu, la població més industrial de la comarca, mai 
no va arribar a implantar-s’hi cap orfeó.

Per tant, a les pàgines que segueixen, observarem 
la creació a la ciutat de Vic de dos orfeons entre 1900 
i 1910.

Per les festes de sant Miquel de l’any 1900 l’Orfeó 
Català visitava Vic: va cantar (segons l’avançament i 
la crònica de La Plana de Vich del 4 i de l’11 de juliol) 
a l’Ofici de la catedral (la Missa del Papa Marcello, de 
 Palestrina, per part dels homes i dels nens) i un concert, 
amb peces clàssiques, cançons populars catalanes i 
alguns cants de  Clavé. Als bisos del concert, i amb el 
vist iplau de l’alcalde, varen interpretar Els Segadors. 
Això va fer que pocs dies després el capità general cri-
dés  Millet per demanar-li explicacions i amonestar-lo. 
La visita de l’Orfeó Català va ser aprofitada per l’ajunta-
ment, encapçalat per l’alcalde liberal Josep Soler i Aloy, 
per presentar l’Orfeó Vigatà, incentivat llavors mateix 
per les instàncies municipals. Les cròniques de La 
Plana de Vich, molt respectuoses amb l’Orfeó Català, 
es fan ressò, en canvi, de la polèmica que a la ciutat es 
va desfermar sobre l’oportunisme municipal de crear 
un orfeó a càrrec del municipi. La crítica començava 
per les poc clares condicions que l’ajuntament va oferir 
als cantaires i obrers vigatans per anar a rebre els seus 
convidats (25 de juliol, p. 3): «A los 27 obreros que com-
ponían el Orfeó Vigatà y que perdieron medio jornal 
para recibir el Català, mediante que todo se arreglaría 
sin perjuicio de un suculento lunch, se le ofreció […] del 
Ayuntamiento 50 pesetas.» Entenent que rebien cari-
tat, els orfeonistes vigatans van renunciar als diners i 
l’ajuntament ho va considerar un menyspreu: el resultat 
va ser la dissolució del primer orfeó de la ciutat, que 
havia assajat ben poques setmanes.

A La Plana de Vich varen treure suc a l’afer pre-
sentant-lo en una sàtira dramatitzada que descriu  els 

detalls i adreça una forta crítica a l’alcalde (1 d’agost, 
p. 2). N’oferim, per l’interès que té, diversos frag-
ments. Comença amb l’alcalde explicant al seu fidel
assessor que té «un plan de primera, pera atreurens el
poble»: crear l’Orfeó Vigatà a imatge de l’Orfeó Català.
L’alcalde, que es vol fer ben veure pels sectors catala-
nistes, diu:

—Ademés resultaría una obra altament moralisadora y 
catalanista.
—Ja ho crec.
—Y es cosa fácil. Donantlos unas cuantas pesetas y un 
tech, veurás sin farém d’orfeonistas.
—Magnífich y ¿quí pagará?
—Home deixo per mi. Mans á la obra.

*
* *

En  Cortinas [Josep  Cortinas, mestre municipal de música] 
apreta’l pas y recull los que havian format l’antic coro.
Vingan ensaigs i mes ensaigs. La cosa va be. Ja’s pot anun-
ciar al públich. Los cantayres s’ho han pres de bona fe y 
fan progressos no somiats may.

*
* *

Lo dia 4 en el tren de dos quarts de sis ha d’arrivar 
l’«Orfeó Catalá». Com los del «Orfeó Vigatá» son tots 
trevalladors han de perdre un quart de jornal. Que’l perdin 
y ja‘l trobarán.
L’«Orfeó Vigatá» s’emportá’ls aplausos de tothom. Tot 
son alabansas y picaments de mans.
[Llavors és quan l’administració pensa que amb una pro-
pina tindran els obrers contents, i els treballadors la 
refusen. El diari interpreta que l’ajuntament considera els 
cantaires uns desagraïts.]
Los orfeonistas, encare que pobres, com no demanan cari-
tat, no’s deixan convencer ab aquestas rahons. Renuncian 
las cincuanta pelas y’s desfá l’«Orfeó Vigatá».
Ho sento perquè jo ja acabava d’apendre aquella cansó 
tan maca.

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjàÍndex
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  Si n’era un pagès
  De la boca grossa
  Que menjant arrós
  S’empassá la llossa.
  La la ra’l la la
  La ra’l la la ra.
    MIQUEL

Molt probablement la cançó era una sàtira de Un 
pobre pagès o La Filadora, una melodia que a la comar-
ca es feia servir per cantar corrandes de broma.

Després d’aquesta desafortunada arrancada dels 
orfeons a Vic, el ple de l’ajuntament del 7 de gener 
de 1901 aprovava la proposta del regidor catalanista 
Joaquim d’Abadal acompanyada per l’opuscle Bases 
per a la formació y funcionament del Orfeó Vigatà, 
on l’orfeó es posava sota la protecció de l’ajuntament 
«a l’objecte de fomentar la instrucció artística dels 
ciutadans». El director n’era Josep  Cortinas, el mestre 
municipal de música i director de l’Escola Municipal, al 
capdavant de vint-iset homes (Casanovas [et al.], 2004: 
74). L’Orfeó Vigatà va actuar durant tota la dècada de 
1900 en les festes de la ciutat i en dies assenyalats, tal 
com hem vist en les serenates de la nit de Sant Josep, 
que va compartir amb la societat Talia l’any 1904. Va 
visitar altres poblacions, com ara Ripoll el mateix any 
1904 en ocasió de les festes de Sant Eudald (Gazeta 
Vigatana, 18 de maig de 1904), on va interpretar amb 
èxit la Cançó de noys de  Grieg i Pel juny la falç al puny, 
de  Clavé.

A principi d’estiu de 1907 estrenaren la senyera i 
ells mateixos —«Orfeó Vigatà, ab sa senyera»— canta-
ren en la inauguració a Folgueroles del pedró dedicat 
a Jacint Verdaguer, en unes solemnes i multitudinà-
ries celebracions del maig de 1908 organitzades per 
l’associació tradicionalista Catalunya Vella (Gazeta 
Montanyesa, 8 de maig de 1908).

L’Orfeó Vigatà es va mantenir actiu fins al gener de 
1910, quan l’alcalde catalanista Font i Manxarell en va 
decidir la dissolució temporal davant de l’estat deplo-
rable de l’entitat (com era el cas de tot l’ensenyament 
musical de l’Escola Municipal de Música). No descar-
taren reprendre l’Orfeó més endavant. Cal tenir en 
compte que l’Orfeó Vigatà d’aquests anys estava for-
mat per obrers i, potser, per alumnes grans de l’Escola 
Municipal de Música, i que la dissolució podria tenir 
relació amb la crisi de 1909 i la Setmana Tràgica.

Mentrestant, l’any 1902 el jove seminarista Miquel 
 Rovira34 va encapçalar una colla de joves dels Lluïsos 
per proposar la fundació, dins de la Congregació, de 
l’Orfeó de Sant Lluís Gonzaga. Ja hem vist en apartats 
precedents que els joves de la Congregació cantaven 
activament en festes religioses durant el darrer terç 
del segle XIX, i la vocació musical ja havia portat Miquel 
 Rovira a formar un cor parroquial a Seva i a ser cap-
davanter d’una colla d’amics que a cavall entre els dos 
segles cantaven amb el nom de Capella de Música de la 
Verge de l’Alzina del mas Planas.

Per l’agost de 1902, coincidint gairebé amb la pas-
toral sobre la bondat dels orfeons, el bisbe Torras i 
Bages aprovava aquesta secció de la Congregació, 
depenent sempre de la Junta directiva de la institució. 
Els membres havien de ser tots congregants i havien 
de cantar amb l’escut de la Congregació. Tenien un 
assaig setmanal obligatori i havien de cantar cada 
diumenge a la missa de l’Hospital, a més de les festes 

34. Miquel  Rovira i Serrabassa (1882 - 1957) es va formar al Seminari de 
Vic i a la Capella de la catedral, des dels 6 anys, amb Lluís G.  Jordà i mossèn 
Lluís  Romeu fins a esdevenir-ne xantre i, ja el 1924, mestre de capella. 
Ordenat capellà el 1907, va fundar i dirigir durant cinquanta anys (de 1902 
a 1952) l’Orfeó de Sant Lluís Gonzaga i la continuació en Orfeó Vigatà de 
Santa Cecília. A més de l’activitat de compositor, també va fundar l’Escola 
Popular de Cant i Gimnàstica Artística (1909) i va ser professor de cant 
al Seminari vigatà entre 1917 i 1955. En la postguerra va ser membre del 
Instituto Espanyol de Musicología del CSIC a instàncies  d’Higini Anglès.
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anuals de la Congregació. El repertori era bàsicament 
religiós, però amb el permís d’un repertori recreatiu 
amb peces entre les quals «jamay podran figurar-hi les 
que faltin a la moralitat». El director era Miquel  Rovira 
i el president el seminarista Miquel Puigsech, primer 
cap de corda d’una de les quatre veus de l’orfeó, amb 
els altres caps o mestres de corda Jacint Sala, Josep 
Casanovas i Josep Orra, i la important figura de l’orga-

nista. La primera actuació va ser el 8 de setembre de 
1902 a l’església del Remei, tot i que la primera actu-
ació oficial va ser la presentació al Palau Episcopal el 
15 de març de 1903, amb cinc cants a quatre veus: Los 
xiquets de Valls de  Clavé, El Testament d’Amèlia de 
 Morera, Quam pulchri sunt de Tomás Luis de  Victoria, 
l’Emigrant de Jacint Verdaguer i Amadeu  Vives, i Salve 
regina de Pont (Casanovas [et al.], 2004: 25-26 i 53).

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjà

Capella de Música de la Verge de l’Alzina del mas Planas, en els anys del canvi de segle. Miquel  Rovira és el primer assegut de l’esquerra.» (Arxiu Orfeó 
Vigatà)
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De seguida feren una crida per demanar protectors 
econòmics i el mateix any 1903 es produïren tensions 
entre l’Orfeó de Sant Lluís i la Junta de la Congregació 
per motius econòmics i de presa de les decisions. Això 
va portar Miquel  Rovira a proposar al bisbe, superior 
de la Congregació, un nou reglament per permetre a 
l’or feó més llibertat de decisions. Aquest reglament va 
ser aprovat pel juny de 1904 (Casanovas [et al.], 2004: 
29-30).

De la primera seu al Col·legi de Sant Josep (carrer 
del Cloquer) varen passar a la plaça de Malla i, l’any 
1909, després d’uns anys de creixement, a la casa 
Clariana (carrer de Dues Soles), seu de la Joventut 
Catòlica i on entre 1884 i 1901 hi hem trobat el cor de 
l’entitat. Això els va permetre ampliar les activitats i 
la presència social. En aquell moment l’Orfeó de Sant 
Lluís estava format per trenta-set cantaires repartits 
entre deu tenors primers, tretze tenors segons, vuit 

Els alumnes de l’Escola Popular de Cant i Gimnàstica Rítmica actuant juntament amb els de l’Escola de Terrassa (nens i nenes) a la Plaça de Vic, 1910. (Arxiu 
Orfeó Vigatà)
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barítons i sis baixos (Casanovas [et al.], 2004: 30 i 37). 
Entre 1903 i 1910 la premsa vigatana els presenta 
assumint el cant de moltes funcions i celebracions 
religioses, en un pelegrinatge a Montserrat (Gazeta 
Vigatana, 1 de juny de 1904) i en les festes de Sant 
Miquel, com en la de 1904, on consta clarament que hi 
cantaren els dos orfeons de la ciutat: l’Orfeó Vigatà, 
del municipi, i l’Orfeó de Sant Lluís Gonzaga, depenent 
de la Congregació.

L’any 1909 varen crear dins de l’Orfeó de Sant Lluís 
la secció que prengué el nom d’Escola Popular de Cant i 
de Gimnàstica Rítmica, que seguiria l’innovador model 
pedagògic de l’Institut Català de Gimnàstica Rítmica 
de Barcelona amb l’assessorament del seu director, 
Joan  Llongueras. El professor era Josep  Muset Ferrer 
i hi assistien nens, encara no nenes, que podien rebre 
ensenyament de solfeig i dels dos primers nivells de 
piano. Hem de tenir en compte que en aquells anys 
l’Escola Municipal de Música passava hores baixes i, 
per això, la cantada dels nens de l’Escola de Cant en 
ocasió del centenari del naixement de Jaume Balmes, 
l’any 1910, va causar impacte, fins al punt de fer-se la 
proposta perquè arribessin a ser el Conservatori de la 
ciutat (Casanovas [et al.], 2004: 37-38).

La secció de nenes no va ser permesa a l’Escola de 
Cant fins a l’any 1916, després de la transformació 
en Orfeó Vigatà, i per un permís especial del bisbe. 
Aquesta secció va tenir de professora durant molts 
anys  Pilar Bach i Font. L’any 1916 l’Escola acollia cin-
quanta-sis nens i el curs 1920-1921 prop de setanta. 
Si l’any 1917 la proporció de nens superava la de nenes 
en relació 2 a 1, el 1920 ja era superior el nombre de 
nenes (Casanovas [et al.], 2004: 38).

Els cors a la conca del Ter mitjà de la Setmana 
Tràgica a la República

Els orfeons

Entre 1913 i 1915, coincidint amb els primers 
anys de la Mancomunitat de Catalunya, hi va haver una 
renovada empenta del moviment orfeonístic que es 
detecta a diferents indrets de Catalunya (Ayats [et al.], 
2006b). A Osona es va concretar en la creació de l’Or-
feó Muntanyenc de Sant Quirze de Besora, de l’Orfeó 
Cirvianum de Torelló, de l’Orfeó Bellmunt de Sant Pere 
de Torelló, de l’Orfeó Rodenc, de l’Orfeó de la Joventut 
Catòlica de Sant Hipòlit de Voltregà i en la transfor-
mació a Vic de l’Orfeó de Sant Lluís Gonzaga en l’Orfeó 
Vigatà de Santa Cecília, i en la recuperació de l’antic 
Orfeó Vigatà municipal. A Manlleu, com ja hem avançat, 
no es va arribar a crear cap orfeó. En tots els casos, la 
renovació d’aquests anys va suposar, més tard o més 
d’hora, la incorporació als orfeons de seccions de noies 
i de nens.

L’any 1921, en la trobada d’orfeons de la comarca 
a la plaça de toros de Vic, es va produir una important 
topada entre els oficials de la caserna militar i el movi-
ment catalanista. Des de 1924 la dictadura de Primo 
de Rivera va reduir i va censurar de prop l’activitat 
dels orfeons, entesa com a catalanista, i això va tenir 
importants conseqüències, directes o indirectes, en 
l’activitat dels orfeons de la comarca: a Vic, sis anys 
de clausura de l’Orfeó Vigatà del Conservatori, fins a 
1930, i uns mesos de tensions amb l’Orfeó Vigatà; a 
Torelló, l’Orfeó Crivianum va aturar l’activitat durant 
cinc anys, de 1925 a 1930; a Roda, l’Orfeó Rodenc es va 
desfer l’any 1926 per reprendre el 1932; en canvi, l’Or-
feó Muntanyenc de Sant Quirze es va mantenir actiu 
tots aquests anys, sense que tinguem notícies exactes 

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjàÍndex



Cantar a la fàbrica, cantar al coro158  

de les activitats de l’Orfeó Bellmunt de Sant Pere de 
Torelló ni del poc documentat Orfeó de la Joventut 
Catòlica de Sant Hipòlit de Voltregà.

Mentrestant, en el camp de les societats corals de 
Clavé el 1922 es creava la Unió Coral Manlleuenca i 
el 1927 La Veu de Voltregà. La fi de la dictadura va 
representar un rebrot de l’activitat coral a la comarca 
en tots els fronts: l’any 1930 va ser excepcional, amb la 
gran trobada a Manlleu de cors de Clavé i a Sant Hipòlit 
amb la festa de l’estendard de La Veu, i l’any 1931 en 
una gran trobada d’orfeons a la plaça de Vic, dirigits 
per Lluís  Millet, a més de totes les refundacions ja 
esmentades. L’inici de la dècada de 1930 van ser uns 
anys amb un alt nombre de cors en actiu a la Plana.

Sant Pere de Torelló, Sant Hipòlit de Voltregà 
i Roda de Ter

L’Orfeó Bellmunt de Sant Pere de Torelló va ser 
fundat l’any 1915, segons Dalmau (1994: 232) i, si 
seguim l’orientació dels canvis que trobem en els altres 
pobles, devia ser una transformació de les activitats 
dels Lluïsos que hem descrit pocs anys abans, tal com 
passava en els mateixos mesos a Sant Quirze i a Vic. 
L’Orfeó Bellmunt ha deixat notícies d’actuacions des 
de l’any 1916 (al Centre Catòlic, segons explica Ideal 
Manlleuense, 13-14), l’any 1918 ja constava dins de la 
Germanor d’Orfeons de Catalunya i el 1921 va partici-
par en la trobada de la plaça de toros de Vic. Disposem 
d’algunes altres dades basades en els records perso-
nals que semblen indicar que a la dècada de 1920 es va 
transformar en l’únic cor actiu al poble. De l’any 1930 
queda la notícia (Vinyeta, 2002: 28) de la comèdia La 
bala de vidre que els aficionats de l’Orfeó Bellmunt 
oferiren a La Farga de Bebié. I l’any 1932 va participar 
en la trobada dels orfeons de la comarca al Palau de 
la Música de Barcelona, el 26 de juny. Àngela Balart 

recordava haver après a cantar El fadrí Joanet i El 
Pardal de les noies que anaven a l’Orfeó Bellmunt, cap 
a la dècada de 1920.

A Sant Hipòlit de Voltregà hem vist com l’activitat 
coral del sector catòlic va ser promoguda per mossèn 
 Joan Balmes (1860 - 1914) des de la dècada de 1890 
amb un cor vinculat a la Joventut Catòlica, i en els 
mateixos anys que es va fundar l’Escola de Música del 
poble (1895) vinculada a la mateixa entitat. Oposat 
a aquest cor, hi havia la Sociedad Coral La Familiar 
Voltreganense, de la qual no tenim notícia després 
de 1910. Seria poc després d’aquest any, però en una 
data que no hem pogut concretar, que el cor de Balmes 
es va transformar en l’Orfeó de la Joventut Catòlica, 
exclusivament masculí per les dades de què disposem. 
De 1914 a 1919 va ser dirigit per mossèn  Joan Camps 
i des de 1919 per Pepet  Espadaler,35 que va començar 
a dirigir-lo amb només catorze anys. No sabem fins 
quan va actuar l’Orfeó ni si va tenir interrupció durant 
la dècada de 1920.

De Roda de Ter, la premsa ofereix notícia els anys 
1915 i 1916 de l’existència de la «secció choral de 
dit Círcol Catòlich» (Gazeta monyanyesa, 23 de juny 
de 1915, p. 6) i del Chor del Centre Catòlic (Ideal 
Manlleuense, núm. 15), que cantaven la missa en les 
celebracions més importants. Devia ser sobre aquesta 
base que l’any 1918 es va crear l’Orfeó Rodenc, precisa-
ment establert al Centre Catòlic o Círcul Catòlic. L’any 
1920 consta com a associat a la germandat d’Orfeons i 
va participar en la conflictiva trobada d’orfeons d’octu-
bre de 1921, que comentarem en l’apartat de Vic.

Un article sobre la historia del Centro Parroquial 
ens aclareix: «llega el año 1918 en que con la eufórica 

35. En Pepet  Espadaler, «Xeripa», era fill d’un músic i campaner de l’esglé-
sia, amb botiga de carboner i espardenyeria. Va ser músic de  Els Angelets i 
des de 1935 va dirigir el cor La Veu de Voltregà (Anglada, 2008: 133).
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afición por el canto se crea el Orfeón, […] la presen-
tación de la nueva organización coral se efectua en 
la fiesta de los Luises interpretando “Sota de l’om”, 
“El saltiró de la cardina” i “L’hereu Riera”.» El director 
era Miquel  Vilar i Juvanteny. Aquesta etapa de l’Orfeó 
Rodenc es va estroncar l’any 1926, durant la dictadura 
de Primo de Rivera, per motius que no coneixem (Roda 
de Ter, núm. 45).

Un testimoni de l’època recorda: «poc després l’Or-
feó participà a una trobada de corals a Vic i estrenà la 
seva senyera, una magnífica senyera que la recordo 
al cafè del centre, ficada dins un armari amb vidre. 
Malauradament aquell símbol va ser cremat com altres 
tantes coses pel juliol del 36.» (El 13, juny de 1991).

L’Orfeó Rodenc va ressorgir durant la Segona 
República, l’any 1932, dirigit per mossèn  Vinyeta, que 

va agrupar un centenar de cantaires i que a l’entorn de 
l’orfeó va crear seccions de ballets populars, de gim-
nàstica rítmica, de plàstica, de teatre i d’esport (El 13, 
agost de 1989). Va durar, segons diferents testimonis 
entrevistats, de 1932 a 1936, amb una molt curta revi-
falla en la postguerra, 1939-1941, a càrrec de mossèn 
Victorià  Palà (Roda de Ter, núm. 47). L’activitat de 
l’Orfeó Rodenc en els anys 1930 va anar lligada al Cor 
Parroquial i a l’Escolania de la Mare de Déu del Sòl del 
Pont, que ja havia començat abans, l’any 1930 (Ressò, 
7, 10 (1933)).

A la revista Ressò del setembre de 1934 es va 
publicar un article de Lluís  Millet «Als cantaires de 
l’Orfeó Rodenc» en què defensava, seguint les seves 
conviccions idealistes, el caràcter regenerador i de 
construcció nacional de «la música sèria» conreada 

/ Cantar al coro : els cors del Ter mitjà

Orfeó Rodenc. (Taller Desvetllem la 
memòria de Roda de Ter)
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pels orfeons, i especialment de la polifonia clàssica 
religiosa del segle XVI, enfront del materialisme i dels 
balls de moda moderns, que qualifica de simiescos, 
fastigosos i sensuals. En aquest text es veu clarament 
la incomoditat amb què  Millet viu la Catalunya «moder-
na» i republicana, del tot diferent del país que ell havia 
imaginat, més de quaranta anys després de la fundació 
de l’Orfeó Català.

Vic

Des del gener de 1910 que l’ajuntament havia dei-
xat inactiu l’Orfeó Vigatà, l’únic orfeó de la ciutat era 
l’Orfeó de Sant Lluís Gonzaga i, pel que es dedueix 
dels fets posteriors, algunes vegades devia fer servir 
sense gaires problemes l’adjectiu de «vigatà». L’any 
1913 va esclatar una controvèrsia perquè l’Orfeó de 
Sant Lluís va programar per a la festa de l’Ascensió 
un concert al local de la Joventut Catòlica (o sigui, la 
mateixa seu de l’orfeó) amb la col·laboració de veus 
de «distinguidas señoritas», tal com feien diversos 
dels orfeons catalans. El vicari general del bisbat el va 
prohibir terminantment (Casanovas [et al.], 2004: 40-
41). Deduïm que aquesta prohibició devia contribuir a 
l’emancipació, l’any 1915, de l’orfeó de la Congregació 
de Sant Lluís i a l’acceptació de noies des del maig de 
1916, això sí, sota la condició episcopal que els assa-
jos de les seccions i les classes de solfeig es fessin 
en locals separats, i amb la declaració explícita que la 
institució declinava qualsevol responsabilitat després 
de l’hora d’acabament dels assajos conjunts de tot el 
cor (Casanovas [et al.], 2004: 41).

De fet, feia temps que l’orfeó havia superat les 
dimensions de la Congregació, i que duia a terme una 
activitat de més volada. Per això mossèn  Rovira va 
sol·licitar al bisbe Torras i Bages la separació de les 
dues entitats, i ho feia tenint ja redactats uns Estatuts 

i reglament de l’Orfeó Vigatà, que porten data del 
desembre de 1914, i que foren publicats l’any 1915 
(Casanovas [et al.], 2004: 31). Mossèn Miquel Puigsech, 
en els records que escriu cinc anys després, també 
situa a principi de 1915 el vistiplau del bisbe a la sepa-
ració de l’orfeó amb «el nom d’Orfeó Vigatà que prenia 
l’Orfeó des d’aleshores» (Puigsech, 1920: 75). Mossèn 
 Rovira continuava de director i el propietari rural Josep 
Espona n’assumia la presidència, que ostentà fins a 
1920, alhora que des de 1916 també assumia la pre-
sidència de la Joventut Catòlica. Repassant la Gazeta 
Montanyesa d’aquells anys veiem que en les notícies 
del mes d’abril de 1914 el cor dirigit per mossèn  Rovira 
és esmentat encara amb el nom d’Orfeó de Sant Lluís. 
En canvi, a l’octubre de 1914 (1 d’octubre, p. 5) ja és 
esmentat com a Orfeó Vigatà.

Ara bé, el mateix dia 1 d’octubre de 1914  Joan B. 
Espadaler havia pres possessió del nou Conservatori 
Municipal de Música de Vic i de  l’Orquestra Municipal,36 
reformulació de l’Escola de Música, que arrossegava 
anys de crisi, i de la Banda Municipal, que havia estat 
dissolta a la tardor de 1912.  Espadaler, després de la 
direcció del cor de Sant Quirze, havia passat uns inten-
sos anys de formació amb Enric  Morera i de director 
actiu a Barcelona, on de 1908 a 1911 havia dirigit 
l’Orfeó Canigó i havia col·laborat en la creació dels 
primers orfeons, a més d’escriure articles a La Veu de 
Catalunya i a la Revista Musical Catalana, de l’Orfeó 
Català, i el llibre La música del meu poble (1912). En 
unes primeres declaracions d’intencions recollides a 
Gazeta Montanyesa (8 d’octubre, p. 3) ja avançava: 
«no pararé may fins que tinga a la disposició meva un 
conjunt vocal e instrumental que sia digna de la ciu-
tat de Vich.» Per tant, quedava explícit que entre els 

36. A través d’unes oposicions en el jurat de les quals participaren Enric 
 Morera, Enric  Granados i Mn. Lluís  Romeu.
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objectius de reestructuració de l’ensenyament musical 
i de les formacions que es trobaven sota l’acció de 
l’ajuntament de la ciutat, tenia com a fita assenyalada 
refer l’Orfeó Vigatà municipal, inactiu des de feia gai-
rebé cinc anys. Mentrestant, l’orfeó de mossèn  Rovira 
anava figurant durant els mesos de novembre, desem-
bre i de gener amb el nom d’Orfeó Vigatà: pel novembre 
en l’obertura del curs de l’Escola Popular de Cant i de 
Gimnàstica Rítmica, encara només per a nens, amb la 
presència de Joan  Llongueras; i després en diverses 
celebracions religioses (Gazeta Montanyesa, 14 de 
novembre, 12 i 19 de desembre, i 1, 5 i 26 de gener).

D’aquell hivern també es conserva una notícia sor-
prenent d’un cor vigatà, sembla que molt circums-
tancial, compost només per «senyoretes» de famílies 
benestants: la Gazeta (29 de desembre de 1914, p. 6) 
detalla el programa del concert d’una sessió del Círcol 
Literari destinada a l’esperanto i organitzada per la 
societat Vika Esperantistero, en el qual va intervenir 
un «chor compost de les Srtes.», i n’esmenta els noms, 
entre els quals hi ha els llinatges Rocafiguera, Espona, 
Prats, Estebanell, Bayés, Fatjó, Terricabres i Mas. Seria 
la primera notícia d’un cor femení a la ciutat fora de la 
devoció religiosa.

A l’anunci de les diverses colles de caramelles de 
1915, la Gazeta avança que hi cantaran «elements» del 
Conservatori dirigits per Joan B.  Espadaler, i entre els 
textos de corrandes i de caramelles en publiquen alguns 
d’aquest compositor (23 de març, p. 6, i 3 d’abril, p. 3-5). 
Efectivament, diverses informacions situen entre l’abril 
i el maig de 1915 la refundació de l’Orfeó Vigatà lligat 
al Conservatori. Per tant, pràcticament varen coincidir 
els mesos de recomposició de l’antic Orfeó Vigatà 
pertanyent a l’ajuntament, i els de la transformació de 
l’Orfeó de Sant Lluís en Orfeó Vigatà. Això es percep en 
la notícia de la visita a Vic, el 23 de maig d’aquell any, del 

«Chor del centre lliberal democratich autonomista de la 
Barceloneta», un cor que la Gazeta (22 i 25 de maig de 
1915) titlla de «molt novell», i que va ser rebut per les 
autoritats i per «les juntes dels chors Talía y vell y nou 
Orfeó Vigatà acompanyades dels choristes».

De retop, en aquesta notícia retrobem la societat 
coral Talia, de la qual no teníem notícia des de l’any 
1904 i que no retrobarem fins a l’any 1929.

 Espadaler havia treballat durant el curs 1914-1915 
amb les seccions del Conservatori, que d’un nombre 
insignificant d’estudiants havia passat a 234, amb 
l’admissió de nenes ja des des de l’octubre de 1914 
(Mirambell, 2006: 31-32), de l’Orquestra i del Cor per 
presentar-los tots junts el dia 13 de juny al Teatre 
Principal en un festival amb més de dos-cents intèr-
prets, i en el qual constava la participació de l’Orfeó 
Vigatà. La Gazeta de Vich va saludar la preparació 
d’aquesta actuació com una fita inimaginable a la ciu-
tat pocs mesos abans (12 de juny de 1915, p. 2-4), i 
explicava l’esforç  d’Espadaler per «reorganisar l’Orfeó 
Vigatà ab les tres seccions d’homens, noys y noyes», 
que havia incorporat, per tant, les noies un any abans 
que ho fes l’orfeó homònim. Alhora, la publicació recor-
dava els temps antics de la música vigatana: «Los que 
hem vist en mitja centuria les vicissituts de la músi-
ca vocal e instrumental, que’ns recordem del mestre 
 Viroleta y del Coro de la rabia, y hem assistit a les olím-
piques batalles de les dues capelles [orquestres de les 
dècades de 1850-1870], que tan aviat era una la nova 
com se tornava la vella, no podem deixar de sentir una 
fonda y espontánea admiració pel Mestre.» I acabava 
lloant el risc de presentar un concert en què totes les 
composicions eren originals  d’Espadaler. Cal dir que en 
la memòria dels habitants de la Calla de Vic encara es 
recorda amb el nom de Coro de la Ràbia les antigues 
colles de cantors del barri (Rita Molist).
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La descripció dels intèrprets és del tot coincident 
amb l’estètica del catalanisme d’aquells anys: «tots 
lluhían llecets dels colors de la bandera catalana y la 
secció de noyes en portava uns de cinta més ample 
subjectantlos el cabell. Els homens duyen barretina 
morada y els noys vermella.» I continua: «sortiren la 
canalleta, uns 40 o 50 entre nens y nenes, el planter 
del Conservatori, que ab el nom de Chor infantil de 
Vich […] cantaren ABC.» Fa un gran elogi de l’actuació 
de les noies soles, que diu que foren afegides a l’Orfeó 
Vigatà des de Pasqua. De l’acte, remarca el Cant de 
la Senyera, amb text de Lluís de B. Nadal, destacat 
activista del catalanisme conservador vigatà i col-
laborador de l’Orfeó Català (La Gazeta de Vich, 15 de 
juny de 1915, p. 5-7).

Els inacabables elogis destinats per la publicació 
catalanista a  Espadaler, que apareix en el bisetma-
nari en un retrat, indiquen l’indiscutible nivell musical 
del director, probablement molt superior a qualsevol 
expectativa anterior a la ciutat. Per això, dins la cròni-
ca l’articulista ja imagina la possibilitat, fins ara inabas-
table, d’interpretar  Bach i  Wagner per part de músics 
vigatans (15 de juny de 1915, p. 5). I fa una crida a tots 
els sectors musicals a ajuntar-se a la labor  d’Espadaler. 
Interpretem que la petició d’ajuntar tots els sectors 
musicals al Conservatori va ser mal rebuda per l’Orfeó 
Vigatà de Santa Cecília, dirigit per mossèn  Rovira.

A final de juny  Rovira ja es dirigia al govern civil 
per reclamar el dret d’ús del nom d’Orfeó Vigatà, 
que havien legalitzat amb els estatuts. El governador 
n’informà l’ajuntament i aquí començaren mesos de 
tensions entre les dues entitats (Casanovas [et al.], 
2004: 75-76), malgrat que totes dues varen actuar a la 
Festa Major (Gazeta Montanyesa, 5 de juliol de 1915) 
i l’Orfeó Vigatà de mossèn  Rovira en les celebracions 
religioses de les festes majors de Manlleu i de Roda.

Mentrestant, per l’agost el president de l’Orfeó 
Vigatà dirigit per  Rovira feia una crida als ciutadans 
per preparar la festa de la benedicció de la senyera, on 
manifestava que havien constituït una entitat oberta a 
tothom: «per interès de tots, principalment dels obrers, 
a qui hem ofert un medi per instruir-se i esplaiar-se» 
(Casanovas [et al.], 2004: 31-32). Hi retrobem, doncs, 
una argumentació de caire paternalista i regenerador 
molt coincident amb les que hem anat trobant de les 
societats corals claverianes. En la mateixa línia, ja des 
de l’any 1916 aquest Orfeó Vigatà disposava d’una 
Caixa de Socors per assistir els cantaires en cas de 
malaltia o de necessitat (Casanovas [et al.], 2004: 69).

Lluís  Millet va declinar la invitació d’assistir el 15 
de novembre a la benedicció «perquè crec que les cir-
cumstàncies en què està la qüestió dels dos orfeons 
a Vich y havent ja transcendit (segons me digueren 
vostès) a cosa de partits[,] fa que no convinga ajudar 
a posar llenya al foc». Només podem especular aquest 
traspàs al terreny de les lluites partidistes atenent a 
l’orientació catalanista i tradicionalista de l’orfeó que 
beneeix la senyera, i a una posició probablement més 
liberal, tot i que igualment catalanista, de l’entorn del 
Conservatori. L’ajuntament hi va intervenir manant 
que «el Orfeó Vigatà creado por este Ayuntamiento 
se le designe también[,] para distinguirle del otro, con 
el subtítulo “del Conservatorio Municipal de Música”[,] 
que está mas en armonía con la realidad» (en tot aquest 
afer, seguim els documents aportats a Casanovas [et 
al.], 2004: 33 i 76).

Tanmateix, això no va aturar les reivindicacions de 
mossèn  Rovira, que durant 1916 va continuar denunci-
ant al govern civil l’ús indegut del nom que, al seu parer, 
feia l’altre orfeó. Efectivament, l’Orfeó Vigatà  d’Espa-
daler desplegava una intensa activitat a la primavera 
de 1916, amb una visita a Ripoll l’11-12 de maig (en el 
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trajecte amb tren varen ser saludats a les estacions 
de Torelló i de Sant Quirze pels orfeons locals) i dos 
concerts al Teatre Principal de Vic pel juny, en el segon 
dels quals va ser presentada oficialment la secció de 
Gimnàstica Rítmica (Gazeta Montanyesa, 8, 13, 21 i 
27 de juny de 1916). El repertori era molt semblant en 
tots els concerts: Cant de la senyera, Les flors de maig, 
Les festes d’Hebe, L’arbre sagrat, La pastoreta de 
Fonticó, Jesús que sou ma vida, El somni d’una verge, 
L’àngel de la son i La verema. A més de moltes obres 
del mateix  Espadaler, s’hi observa la presència d’algu-
nes obres típiques del repertori claverià i altres, com 
La verema de  Lassus o composicions de  Bach, lligades 
a les innovacions dels orfeons.

Davant d’una nova instància de mossèn  Rovira, el 
governador va instar l’ajuntament de Vic a requisar la 
senyera de l’Orfeó Vigatà del Conservatori. L’alcalde, 
el liberal Domènec Camps, va manar a la policia muni-
cipal d’anar-la a cercar al domicili  d’Espadaler, que 
no la guardava. Entre els nervis del cap de policia i la 
dificultat de l’alcalde de gestionar la situació, es va 
suspendre  Espadaler del càrrec durant un mes. La con-
seqüència va ser l’anul·lació de totes les actuacions de 
l’orfeó i de l’orquestra municipals a la Festa Major, en 
les festes de sant Miquel. La premsa i les institucions 
vigatanes criticaren durament «l’alcaldada», sobretot 
per l’excel·lent labor musical en benefici de la ciutat 
que estava duent a terme  Espadaler, i arribaren a qua-
lificar la decisió municipal de ridícul espantós (Gazeta 
Montanyesa, 6 de juliol de 1916, p. 1-5, i Casanovas [et 
al.], 2004: 76-77).

Des d’agost, l’Orfeó Vigatà  d’Espadaler continuava 
amb actuacions a tota la comarca. Un exemple n’és la 
darrera actuació pública de Joan B.  Espadaler, el 21 de 
gener de 1917, al seu poble de Sant Quirze de Besora, 
on va dirigir l’Orfeó Vigatà (s’ha d’entendre que «del 

Conservatori») i  l’Orquestra Municipal de Vic, en ocasió 
de la visita que feren a l’Orfeó Muntanyenc. Després 
d’una desfilada i la rebuda per les autoritats, a la tarda 
actuaren al Teatre Calderon on presentaren fragments 
de l’òpera Almodis i el Cant de la bandera, composicions 
del mateix Joan B.  Espadaler. A la nit oferiren un con-
cert de l’Orfeó Vigatà a la Joventut Catòlica amb tota la 
segona part dedicada a la gimnàstica rítmica (Panicot, 
2004: 20-21). Però  Espadaler ja estava malalt i morí a 
Sant Quirze tot just 5 dies després, el 26 de gener de 
1917, a l’edat de 39 anys. Per l’octubre va ser nomenat 
director del Conservatori Benet  Morató i Maynou, de 
Granollers, que va continuar l’activitat  d’Espadaler al 
davant de l’Orfeó Vigatà del Conservatori i de  l’Orques-
tra Municipal, amb actuacions continuades, sobretot 
al Teatre Principal, fins a l’incendi que el va cremar pel 
maig de 1919.

Amb la benedicció de la senyera el 21 de novembre 
de 1915, l’Orfeó Vigatà dirigit per mossèn  Rovira havia 
iniciat amb aquest nom una llarga singladura que, amb 
poques interrupcions, ha arribat fins a l’actualitat. Amb 
la incorporació de «senyoretes» l’any 1916 es va situar 
dins del model d’orfeons que s’estava fent general a 
Catalunya en aquella dècada, i en van seguir del tot l’es-
tètica i la disposició, com podeu veure a la fotografia 
adjunta, amb les seccions separades d’homes i de nens, 
amb barretina i l’escut de l’entitat al pit, i les noies amb 
mantellina blanca, «virginal», tots presidits al centre 
pel director i pel president de l’entitat i, a dalt, per la 
senyera de l’orfeó. Fixeu-vos en les actituds serioses 
i solemnes dels homes, o més aviat nois joves, de la 
part superior, que prenen un posat típic dels retrats 
per a l’esdevenidor. Les principals actuacions es rea-
litzaven amb motiu de festes religioses i sobretot en 
relació a les activitats dels Lluïsos. En el repertori 
s’alternaven els cants religiosos, un bon nombre dels 
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quals eren compostos per mossèn Lluís  Romeu, mes-
tre de capella de la catedral vigatana i fundador de la 
Schola Cantorum i de l’Escolania de la catedral,37 i les 
cançons populars catalanes difoses per l’Orfeó Català. 
Casanovas [et al.] (2004: 33) assenyalen, per exemple, 
la gran ovació amb què va ser rebuda, l’any 1921, la 
interpretació de En Pere Gallerí.

37. Precisament ha quedat notícia d’una actuació a Roda de l’Escolania en 
aquell any 1916 (Ideal Manlleuense, 15). 

L’Orfeó Vigatà i l’Orfeó Muntanyenc de Sant Quirze 
de Besora van participar el 27 de maig de 1917 en 
la trobada d’orfeons a Barcelona amb motiu dels 25 
anys de l’Orfeó Català, en una reunió de més de 5.000 
cantaires. En aquell moment va sorgir la iniciativa de 
crear la Germanor dels Orfeons de Catalunya, sota 
la presidència de Lluís  Millet, que va fer la primera 
assemblea el dies 24 i 25 de juny de 1918 a Manresa, 
amb l’assistència dels mestres  Millet,  Pecanins,  Pujol i 
 Llongueras. D’Osona només hi consta la participació de 

Les tres seccions de l’Orfeó Vigatà l’any 1916, presidides per Mn. Miquel  Rovira i Joaquim Espona. La indumentària era la típica dels orfeons d’aquells anys, 
els homes i els nens amb barretina, i les noies amb mantellina blanca. (Arxiu Orfeó Vigatà)
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l’Orfeó Vigatà i de l’Orfeó Muntanyenc de Sant Quirze, 
els altres encara no s’hi havien associat.38 En l’assem-
blea es prengueren interessants decisions, sobretot 
les referents al compromís que assumien els orfeons 
de fer ensenyament de solfeig elemental als nens i a 
les nenes que no passessin de 15 anys, i procurarien 
que també s’ensenyés solfeig i teoria «a totes les 
altres senyoretes orfeonistes que passin d’aquesta 
edat» (no parlen mai de senyores ni de dones) i solfeig 
obligatori als orfeonistes homes que no passessin de 
23 anys. Tots prenien el compromís de mostrar conei-
xements bàsics de lectura musical per entrar a formar 
part de la massa coral. Alhora, els orfeons oferirien 
l’ensenyament dels rudiments de la lectura musical als 
que ja formaven part dels cors, a més d’ensenyar «una 
vocalització per al bon desenrotllament de les veus i 
per a la seva bona emissió» (Panicot, 2004: 22-23).

Aquells mesos l’Orfeó Vigatà de Santa Cecília i l’Or-
feó Cirvianum de Torelló feren dues trobades de ger-
manor: a Torelló el 5 d’agost, a les naus de cal Feiner, 
amb la presència de Lluís  Millet39 i de Joan  Gibert, de 
l’Orfeó Català; i el 17 de març de 1918 a Vic. A Torelló 
 Millet va pronunciar un abrandat discurs on profetitza-
va dies de llibertat per a Catalunya, i al final va dirigir 
els dos cors junts. A Vic els orfeonistes torellonencs 
foren rebuts per «l’Orfeó Vigatà de Santa Cecília» i per 
una comissió de l’Orfeó Vigatà del Conservatori i el seu 
director, Benet  Morató. Foren allotjats a les cases dels 
orfeonistes vigatans de Santa Cecília i actuaren en un 
concert al Teatre Principal (Camprodon, 1995a: 190-
191; Casanovas [et al.], 2004: 49; Gazeta Montanyesa, 
21 de març de 1918, p. 3).

38. En canvi, potser sorprèn la presència de l’Orfeó de Borredà, un petit
municipi de muntanya.
39. És en aquest dia que els torellonencs posen en boca de  Millet, diri-
gint-se a Ramon  Reig: «Amic Reig, us envejo els baixos, us els robaria ara 
mateix.» (Camprodon, 1995a: 192).

L’any 1919 l’Orfeó Vigatà actuava al Teatre Principal 
juntament amb  l’Orquestra Simfònica de Barcelona 
dirigida per Joan  Lamote de Grignon (Casanovas [et al.], 
2004: 97), i pel mes de juny també actuava per primera 
vegada al Palau de la Música Catalana, seu de l’Orfeó 
Català (Casanovas [et al.], 2004: 47). Probablement 
culminava, amb aquests concerts, una etapa musical-
ment molt brillant.

El 10 d’octubre de 1920 es va celebrar a Vic la 
segona assemblea de la Germanor dels Orfeons de 
Catalunya, i durant l’acte estava previst un concert 
dels orfeons osonencs a la Plaça. El governador civil 
havia ordenat per carta a l’alcalde que, davant del pro-
grama que especificava que es cantaria Els Segadors, 
«es absolutamente preciso evitar que eso pueda tener 
lugar». El dia abans, l’alcalde va rebre ordre directa del 
governador d’impedir el concert. Els orfeons emeteren 
una nota de protesta i acabaren la reunió cantant Els 
Segadors. La Junta de l’Orfeó Vigatà de mossèn  Rovira, 
per la seva part, va acordar que Els Segadors seria des 
d’aquest moment peça essencial del repertori, i que la 
cantarien, anunciada al programa, en una actuació del 8 
de desembre (Gazeta de Vich, 12 d’octubre de 1920, p. 
1-4; Casanovas [et al.], 2004: 49-50).

Al cap d’un any, el 9 d’octubre de 1921, l’Orfeó
Vigatà del Conservatori va organitzar a la plaça de 
toros de Vic el «Festival de Germanor dels orfeons 
de la comarca de Vich sots el patronatge de l’excm. 
Ajuntament i subvencionat per la Mancomunitat de 
Catalunya». Hi cantaren l’Orfeó Muntanyenc, de Sant 
Quirze, l’Orfeó Vigatà del Conservatori, l’Orfeó Rodenc, 
l’Orfeó Bellmunt de Sant Pere de Torelló, l’Escola Coral 
de Sant Joan de les Abadesses, L’Orfeó Cirvianum de 
Torelló i l’Orfeó Vigatà, com es pot apreciar en la foto 
de les senyeres. Primer va cantar cada orfeó i després 
tots els 675 cantaires junts, dirigits per Lluís  Millet.
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Després d’acabar la cantada, el públic demanava 
que cantessin Els Segadors. Casanovas [et al.] (2004: 
52-53) ho sintetitzen de la premsa d’aquells dies:

Quan el mestre  Millet i alguns orfeons marxaven de la 
plaça, la resta de components i part del públic comen-
çaren a entonar l’himne patriòtic. Aleshores els oficials 
del Batallón Alfonso XII, que eren a les grades, van des-
embeinar sabres i «revòlvers» i varen baixar a la sorra 
per fer fora la gent. Hi hagué ensurts, desmais, corre-
disses i dotzenes de detinguts; entre ells Joan Anglada, 
conegut advocat, que per pocs moments quedà retin-
gut. A l’estació del tren també hi hagué cops, sabres i 

«revòlvers» quan un grup cantà l’himne. Un cotxe fou 
tirotejat per cantar Els segadors quan passava davant 
del «quartel».

Xavier Tornafoch (2003: 225-227; 2007) explica 
que l’endemà tancaren les botigues, amb una tensió 
que va durar diversos mesos, i les conseqüències 
polítiques que varen tenir el fets per a l’ajuntament 
vigatà. A l’apartat dedicat a «Les caramelles de pas-
qua» ja hem ofert la cançó La festa dels orfeons, que 
de seguida es va dictar per explicar els fets d’aquella 
jornada i que ha arribat oralment fins a la darreria del 
segle XX.

Les senyeres dels orfeons que participaren en la trobada del 9 d’octubre de 1921 a Vic. (Arxiu Orfeó Vigatà)
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Pel que fa a l’Orfeó Vigatà dirigit per Miquel  Rovira, 
en els primers anys de la dècada de 1920 s’iniciaren 
les activitats teatrals, sobretot la representació des 
de 1923 de Los Pastorcillos, que es faran emblema de 
l’orfeó, i que eren la continuació, en certa manera, de 
les actuacions teatrals que ja hem vist de la Joventut 
Catòlica. Continuaren al local d’aquesta institució, mal-
grat algunes tensions i equilibris difícils i, des de 1920 
fins a 1933, amb un nou president, el notari Josep Sans. 
De 1920 a 1924 varen editar 51 números del butlletí 
Revista de l’Orfeó Vigatà, els darrers números ja amb 
la «Censura Militar» de la dictadura. L’any 1924, l’orfeó 

comptava amb 110 cantaires i un ensenyament de sol-
feig consolidat (Casanovas [et al.], 2004).

Les tensions i rivalitats entre els dos orfeons viga-
tans, malgrat col·laborar en les trobades, devien con-
tinuar, si fem cas a una nota de la Gazeta de Vich del 
3 d’abril de 1923, quan en la crònica de l’homentage a 
Lluís  Millet i a l’Orfeó Català escrivien: «Entre les nom-
broses Senyeres que hi vegerem hi traslluhí de debó 
la del nostre “Orfeó Vigatà del Conservatori” i no la de 
l’“Orfeó Vigatà”.»

La dictadura de Primo de Rivera va posar els orfe-
ons en la llista de les organitzacions catalanistes sus-
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L’Orfeó Vigatà, dirigit per Mn. Miquel  Rovira, en la trobada del 9 d’octubre de 1921 a Vic. És interessant observar la disposició dels cantaires 
per seccions». (Arxiu Orfeó Vigatà)
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pectes, i en va perseguir de manera selectiva les acti-
vitats (Tornafoch, 2003: 241; 2007). L’Orfeó Vigatà 
del Conservatori va estar sistemàticament perseguit 
entre 1923 i 1930. Ja a l’octubre de 1923 una ordre 
del govern civil en va ordenar la clausura, però una 
apel·lació de l’alcalde de Vic, advertint que es tractava 
d’una secció del Conservatori Municipal de Música, en 
va aixecar la suspensió dos mesos després. Ara bé, 
el nou ajuntament d’Unión Patriótica, designat per la 
dictadura, just després de prendre possessió el dia 1 
de març va decidir clausurar el Conservatori i recon-
vertir-lo en l’antiga Escola de Música, al·legant motius 
econòmics: va expulsar del centre el director Benet 
 Morató i els professors  Jacint Dinarès i  Joan Castells 
per les simpaties catalanistes. El 18 de març la poli-
cia municipal requisava la senyera de l’Orfeó Vigatà 
del Conservatori, i les activitats quedaren suspeses. 
Així, l’orfeó quedava inactiu justament el mateix mes 
de l’estrena del Teatre Cinema Vigatà, que havien 
esperat com a local que havia d’acollir les actuacions 
quatre anys després de l’incendi del Teatre Principal 
(Tornafoch, 2003: 255; 2007; Casanovas [et al.], 2004: 
77-79).

A l’Escola de Música hi retornava l’antic director, 
Josep  Cortinas i Conill, el qual va restar en el càrrec 
fins que va morir, l’any 1928, i llavors en fou nomenat 
director Rafael  Subirachs i Ricart. En les dècades de 
1920 i de 1930 l’Escola va tenir un nombre baix d’alum-
nes (Mirambell, 2006: 42-46). 

Amb la caiguda de la dictadura, el nou ajuntament 
vigatà va restituir la plaça de professors de l’Escola 
(però no la de director) als tres expulsats, un dels 
quals era Benet  Morató, director de l’Orfeó Vigatà del 
Conservatori. Durant les caramelles del dissabte de 
Glòria de 1930, en un acte públic de desgreuge, l’alcal-
de Ramon Calderó va lliurar la senyera als que havien 

estat cantaires de l’Orfeó Vigatà del Conservatori, 
que tornava a l’activitat fins als anys de la guerra 
(Tornafoch, 2003: 241 i 255; 2007). «Aquella senyera 
que durant sis anys ha dormit a les golfes de l’ajunta-
ment» (Gazeta de Vich, 22 d’abril de 1930, p. 6).

Mn. Miquel  Rovira, director de l’Orfeó Vigatà, es va 
manifestar públicament, com la majoria de l’Església 
vigatana, partidari del sector tradicionalista favorable 
a la dictadura de Primo de Rivera (Tornafoch, 2003: 
245; 2007). Això devia evitar problemes a l’entitat. 
Pel juliol de 1924 varen rebre la visita de l’Orfeó de 
Sants, amb una actuació conjunta al Teatre Vigatà, amb 
ballets populars i cants. 

Tanmateix, pel juny de 1926 l’Orfeó Català, que ja 
havia estat clausurat alguns mesos,40 actuava a Vic 
sota la direcció de Lluís  Millet en un homenatge a Mn. 
Lluís  Romeu organitzat per l’Orfeó Vigatà. La interpre-
tació del Cant de la Senyera va ser considerada pels 
sectors afins a la dictadura una oposició manifesta 
al règim vigent (Tornafoch, 2003: 250; 2007). Aquest 
incident va acabar duent algun problema al funciona-
ment habitual de l’Orfeó Vigatà, que no va celebrar els 
25 anys de l’entitat, l’any 1927, i que va estar clausurat 
per l’autoritat governativa des de mitjan any 1929 fins 
a principi de 1930 (Casanovas [et al.], 2004: 56 i 80).

Un repàs al repertori dels concerts de l’Orfeó Vigatà 
de Santa Cecília entre 1915 i 1930 fa veure de seguida 
els principals blocs de composicions. D’una banda, els 
cants religiosos, amb presència de Johann Sebastian 
 Bach (amb corals de les Passions que apareixen al ritme 
que l’Orfeó Català els descobreix per al públic català), 
de les polifonies de  Palestrina i  Victoria, i la nova músi-
ca litúrgica de  Perosi, a més d’algunes peces de  Mozart 
els anys 1920, com l’Ave verum i Brindis. Dins dels 

40. Després de la xiulada a l’himne espanyol en l’homenatge a l’Orfeó per 
part del Fútbol Club Barcelona i del Júpiter Fútbol Club pel juny de 1925.
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autors europeus ja més recents, apareixen César  Franck 
i  Wagner amb el Cor de pelegrins de Tanhäuser. Alguns 
cants de Dalcroze, vinculats a l’ensenyament de la gim-
nàstica rítmica, i l’altre gran bloc són les cançons popu-
lars catalanes en els arranjaments més comuns al movi-
ment orfeonístic:  Millet,  Morera,  Cumellas,  Lambert, 
 Nicolau,  Pérez Moya,  Pujol i  Gibert, entre d’altres, a més 
dels pròxims  Romeu i  Rovira. I, finalment, cal esmentar 
l’Himne a Santa Cecília, de  Romeu, dedicat a la patrona 
de l’entitat, de la qual s’havia tingut una relíquia que 
es va perdre en els anys de guerra (Casanovas [et al.], 
2004: 53-61).

Les actuacions d’aquests anys eren fonamental-
ment a Vic, a més de les trobades amb altres orfeons a 
Terrassa, Vilanova i la Geltrú i Barcelona, i de les vi sites 
a pobles de la rodalia (Manlleu, Torelló, Sant Hi pòlit 
de Voltregà, Sant Joan de les Abadesses, Sant Hilari 
Sacalm, La Gleva en la coronació de la Mare de Déu de 
1923, Santa Eugènia de Berga o Sant Feliu Sas serra). 
Només realitzaren un viatge més llarg a Eivissa per 
l’agost de 1928 amb motiu de l’ordenació episcopal 
del vigatà Salvi Huix, que fou el primer bisbe de les 
Pitiüses.

La cantada de les caramelles de la nit de Pasqua 
de 1930, amb la presència dels tres cors de la ciutat, 
l’Orfeó Vigatà del Conservatori, una secció de l’Orfeó 
Vigatà i la Societat Coral Talia, a més del Grup Infantil 
Folklòric de Prats de Lluçanès (que va ballar el Ball 
de Bastons), significava la represa de la normalitat 
després dels anys de la dictadura (Casanovas [et al.]. 
2004: 84-85). La Vanguardia (22 d’abril de 1930) va 
ressaltar en la crònica: «El aspecto de la Plaza Mayor 
era imponente y nunca visto en tal diada, aguardando la 
hora de dar comienzo la salutación al ayuntamiento por 
las “colles” de balladores y cantadores que se habían 
ofrecido para ello.»

En la Memòria de l’any 1930 de l’Orfeó Vigatà (Vic: 
Tipografia Balmesiana) es feia referència explícita al 
canvi de situació: «És ara, després de la maltempsada, 
que tanquem l’obligat parèntesi d’absolut mutisme.» 
Però significativament, a la memòria no hi apareixia 
cap record de l’acte de la nit de caramelles, probable-
ment a causa de la rivalitat encara present amb l’altre 
orfeó de la ciutat (Casanovas [et al.], 2004: 86).

En la inauguració de les columnes de l’atri del 
Temple Romà, pel juny de 1930, només hi va cantar 
l’Orfeó Vigatà del Conservatori. L’Orfeó Vigatà, mante-
nint el criteri de no cantar a l’aire lliure, només va can-
tar en la funció religiosa a la catedral, on va estrenar 
Pregària de l’excursionista, de Lluís  Romeu (Casanovas 
[et al.], 2004: 86). Però per la Festa Major d’aquell any 
va acceptar de participar en un concert multitudinari 
al Passeig, alternant-se i actuant junts amb la  Cobla 
Barcelona, com ja havia fet tres dies abans l’Orfeó 
Vigatà del Conservatori amb molt èxit amb La Santa 
Espina. Varen començar de manera esclatant amb El 
cant de la senyera. Gran part del públic no va manifes-
tar una solemnitat especial per aquest cant, fet que 
va ser criticat per la catalanista Gazeta de Vich i pels 
sectors tradicionalistes de Catalunya Vella (Casanovas 
[et al.], 2004: 87).

Aquell mateix juliol l’Orfeó Vigatà va participar en 
el festival d’orfeons a l’Estadi de Montjuïc amb 6.000 
cantaires, en una exaltació del cant coral resistent a la 
sortida de la dictadura (Artís, 1980: 110-111).

La proclamació de la República a Vic va ser un 
esclat d’alegria popular, amb la victòria de la candida-
tura del Partit Catalanista Republicà i el Grup Obrer. 
El mateix dia 14 d’abril, a la plaça Major l’Orfeó Vigatà 
del Conservatori va interpretar diversos cants inclo-
ent-hi, evidentment, Els Segadors. L’Orfeó Vigatà no 
hi va participar, segurament per una barreja de por 
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sobre els esdeveniments polítics i per no voler interve-
nir en actes de signe clarament polític (Casanovas [et 
al.], 2004: 88-89). L’Orfeó Vigatà, d’orientació religiosa 
i conservadora, durant els anys d’efervescència republi-
cana i laica es va sentir desbordat pels esdeveniments, 
tal com li va passar a l’Orfeó Català, tot i que de 1933 
a 1936 va tenir de president Manuel Sala, regidor del 
centrista Partit Catalanista Republicà. En contrast, el 

catalanisme no religiós i d’espectre polític potser més 
ampli de l’Orfeó Vigatà del Conservatori, tot i que hi 
havia alguns membres propers al tradicionalisme de 
Catalunya Vella i de la Lliga Regionalista, va fer que l’en-
titat pogués intervenir amb més comoditat en aquests 
anys. Més endavant veurem, però, que els sectors més 
populars eren més propers al cor Talia, que seguia el 
moviment claverià.

Festival de Germanor d’Orfeons a la plaça Major de Vic el 12 de juliol de 1931. (ACOS. Fons Robert)
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Tanmateix, els dos orfeons varen col·laborar en 
més d’una ocasió. L’any 1931 en la campanya benè-
fica per recollir diners per a les colònies escolars a 
l’Estartit dels nens vigatans pobres, amb l’organitza-
ció conjunta d’un Festival de Germanor d’Orfeons a 
la plaça Major de Vic el 12 de juliol. A més dels dos 
vigatans, hi varen assistir l’Orfeó Cirvianum de Torelló, 
l’Or feó Capella de Sant Vicenç de Prats de Lluçanès, 
l’Or feó Muntanyenc de Sant Quirze de Besora i l’Or-
feó Montserrat de Barcelona. Dels osonencs hi varen 
faltar l’Orfeó Rodenc i l’Orfeó Bellmunt. Lluís  Millet 
hi va assistir, i va dirigir als 600 cantaires El cant 
de la Senyera. També s’hi va interpretar el Cant del 
Poble, proposat com a himne nacional. Els dos orfe-
ons vigatans encara cantaren junts en un concert al 
Teatre Vigatà a final de mes, per a la mateixa causa 
(Casanovas [et al.], 2004: 89 i 92).

I tornaren a cantar junts, aquesta vegada sense cap 
ombra de dubte, pocs dies després a la plaça Major 
de Vic, el 21 de juliol de 1931 a la sortida del ple de 
l’ajuntament que s’adheria per unanimitat al projecte 
d’Estatut d’Autonomia redactat a Núria (Casanovas [et 
al.], 2004: 90-91). El catalanista Diari de Vich en feia 
la crònica (22 de juliol de 1931), signada per Francesc 
M. Masferrer, director del diari i cap local del Partit
Catalanista Republicà, de posició centrista i majoritari
a l’ajuntament:

Pocs minuts després a la Plaça gran, les veus dels Orfeons 
llençaven a l’aire els primers acords d’«Els Segadors» que 
ompliren d’emoció l’ambient ciutadà i feren llagrimejar 
els més fèrvids patriotes. Les veus dels choristes sortien 
vives, penetrants i valentes com mai. Sota la justesa dels 
acords perfectes una passió hi vibrava: La passió de la 
llibertat ¡Quina resposta, amics, a les veus agressives 
que comencen a sorgir del cantó de ponent i més enllà de 
l’Ebre! Sentir ahir els nostres orfeonistes, els homes i les 

donzelles, i àdhuc els infants, cantar els himnes patriòtics 
amb el to que ho feren, sobretot en «Els Segadors» i en el 
«Cant del Poble», era convèncer-se de què sota de cada 
veu que cantava s’hi amagava un cor català enamorat de 
la seva pàtria. 

L’Orfeó Vigatà va fer una excursió a Núria just 
una setmana després del referèndum d’aprovació de 
l’Estatut que hi havia estat redactat (Casanovas [et 
al.], 2004: 91). El mateix any 1931 es va dissoldre la 
Joventut Catòlica i l’Orfeó Vigatà en va agafar el local 
i el cafè, i des d’aquest moment va començar a desen-
volupar una intensa vida associativa social en camps 
diversos (excursionisme, escacs, oci i festes infantils, 
exposicions i conferències) que es mantindria fins a 
l’inici de la guerra (Casanovas [et al.], 2004: 98 i 100). 

El 26 de juny de 1932 tots els orfeons de la comar-
ca actuaren al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, 
en una visita organitzada pel Casal de la Plana de Vic. 
Abans del concert els va rebre el president Macià al 
Palau de la Generalitat. Hi assistiren els dos orfeons 
vigatans, el de Sant Quirze, el de Torelló i el de Sant 
Pere de Torelló (Camprodon, 1995b: 158-161). Però 
la gran celebració de l’Orfeó Vigatà en aquesta dècada 
va ser la commemoració dels trenta anys de la creació 
i, alhora, dels vint-i-cinc anys de l’ordenació sacerdotal 
del fundador, Miquel  Rovira, a l’octubre de 1932, amb 
diversos actes religiosos i populars. L’acte central va 
ser una missa a la catedral, amb presència de Lluís 
 Millet i Joan  Lamote de Grignon, en la qual, a més 
de l’Orfeó, hi intervingueren els cors religiosos de la 
Schola Cantorum dels seminaristes vigatans i la Schola 
Puerorum dirigida per Rafael  Subirachs.

Segons Casanovas [et al.] (2004: 93), l’Orfeó Vigatà 
del Conservatori hauria entrat ben aviat en una deca-
dència, significada per l’abandonament del seu direc-
tor, Segimon  Claveria. L’activitat de l’Orfeó Vigatà de 
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mossèn  Rovira també sembla que va disminuir a partir 
de 1934, seguint la tònica de la majoria d’orfeons. 

Torelló i Sant Quirze de Besora

A Torelló, pel febrer de 1913 un cor d’una dotzena 
d’aficionats dirigits per Francisco  Jolis varen cantar 
dues cançons, Muntanyes del Canigó i Cant de la Vinya, 
dins de les activitats escèniques de l’activa socie-
tat catalanista La Barretina Torellonenca. La Gazeta 
Montanyesa del 20 de febrer de 1913 afirmava que el 
grup era format per un bon conjunt de veus. Aquesta 
iniciativa, si ens guiem per Muntanyes del Canigó, de 
 Morera, es pot entendre com la guspira que durà a la 
creació de l’Orfeó de l’Esbart Nacionalista, entitat molt 
vinculada a la Barretina.

L’Esbart Nacionalista va ser fundat pel maig de 
1914 dins de les dependències del Casino la Cons-
tància, un casino fonamentalment de fabricants, però 
la inauguració es va fer el 13 de setembre, amb la 
presència del diputat Narcís Verdaguer i Callís i de 
tota la colònia d’estiuejants forasters, amb una missa 
al santuari de Rocaprevera que va acabar amb el cant 
de Els Segadors (Camprodon, 1995: 176-178). Per 
l’octubre sembla que ja començaren els assajos corals 
per fundar l’orfeó, com queda reflectit en una nota de 
premsa del desembre de 1914: «La associació “Esbart 
Nacionalista” està organitzant una secció choral, de la 
qual formaran part diferents senyoretes, al objecte de 
conrear l’art musical popular de la nostra terra, divul-
gant lo tresor melòdich de les antigues cançons cata-
lanes, tan poch estimat de la generació actual» (citació 
del 24 de desembre de 1914 que aporta Camprodon, 
1995: 174 sense oferir-ne la font). Completament en 
la sintonia d’aquells anys ja proposen un cor mixt, que 
devia ser el primer de la comarca, abans dels orfeons 
vigatans.

Es va nomenar director del cor el destacat músic 
 Ramon Reig i Parés (1867 - 1938), que ja havia dirigit 
altres cors i era el líder d’una orquestra torellonen-
ca, i que era ajudat per Joan  Terrés i Jolis (1877 
- 1943), músic i secretari de l’Esbart, per Antoni Tort 
i Prat (1890 - 1960), que transcrivia les solfes, i pel 
mestre de l’Escola Pública Josep Saperes i Garriga 
(Duesaigües, el Baix Camp, 1870 - 1937). La presidèn-
cia va ser assumida pel metge de la vila Dr. Emili Medir 
i Puig (Camprodon, 1995: 174-175).

Es presentaren al públic el 21 de febrer i el 7 de 
març de 1915, encara sense cap nom, al teatre com-
partit amb l’Esbart, però amb un programa que aclaria 
la voluntat de tornar a fer cantar i de fer conèixer les 
cançons de la terra que ja s’estaven oblidant, amb «un 
estol de compositors que ha posat son talent e inspi-
ració al servey de la melodia catalana —única veritable 
popular— millorant-la i engalanant-la». L’actuació va 
ser presidida pel rector, el vicari, els capellans i l’or-
ganista mossèn Lluís  Brugarolas, mestre de la majoria 
dels músics de la vila, a més dels representants de 
l’Escola Dominical, del Centre Nacionalista Republicà 
i de La Barretina Torellonenca. A més dels parlaments 
i d’unes parts instrumentals de piano i violí i d’una part 
de cantants solistes, cantaren Vols dir-me amor, un 
madrigal del segle XVII, i les «cançons de la terra» Sota 
de l’olm, repetit pel gran èxit que va tenir, La gata i el 
belitre, La Filadora, Muntanyes regalades i El Mestre. 
El cor estava format per seccions de nens, d’homes i 
de senyoretes vestides de blanc —i no pas dones casa-
des— (Camprodon, 1995: 178-180).

Pel setembre, a les festes de Rocaprevera ja havien 
pres el nom d’Orfeó Cirvianum, cercat en la toponímia 
antiga de la vila, i cantaren, davant de tots els estiue-
jants, el rector, el vicari, mossèn  Brugarolas i el metge. 
La secció de noies va interpretar La Verge bressant, la 
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de nens Lo ratolí, d’Eusebi  Guiteras, i tots junts L’hereu 
Riera i Presó de Lleida, de  Cumellas. En el següent 
concert, pel desembre de 1915, cantaren les matei-
xes cançons afegint-hi Fent-se clar, El Rossinyol, La 
mort de la núvia, L’Hostalera, els nens la Cançó de la 
mosca, La lluna i Cançó de Nadal. (Camprodon, 1995: 
182-183).

Per la Festa Major de 1916, a Rocaprevera, el
rector va beneir la senyera i estrenaren l’himne. La 
senyera, que es conserva en bon estat, va ser disse-
nyada en estil modernista per l’arquitecte Josep M. 
Pericas i Morros, estiuejant de Torelló, i apadrinada 
per un exdiputat i per famílies benestants. La posaren 
al balcó de l’ajuntament i, des de la placeta, cantaren 
l’himne, amb música de Ramon  Reig i Parés i lletra del 
metge Jeroni Vilar i Cabanes (1867 - 1926), inspirada 
en el lema dels Jocs Florals (Camprodon, 1995: 183-
185). Aquell mateix any Ideal Manlleuense, número 21, 
explica que cantaven l’emblemàtica La Barretina, amb 
text de Verdaguer.

L’any 1917 completaren la indumentària que es 
va fer típica dels orfeons, amb barretina musca per 
als homes, a l’espatlla, per als nens vermella i plegada 
plana sobre el cap, i 40 mantellines per a les noies, 
re galades per Josep Lacambra, propietari de la Farga 
Ordeig o Farga Lacambra. Finalment, ja el 1918, tots 
els cantaires foren obsequiats amb una ensenya de 
plata (Camprodon, 1995: 186 i 192; Molera, 2001: 
198-200).

Assajaven gairebé cada dia de 9 a 10 del vespre, fet 
que indica que entre els membres hi havia treballadors 
(Molera, 2001: 201). El Grup de Recerca Folklòrica 
d’Osona va poder entrevistar Carolina Cabanyol i 
Clarell, que cantava de solista a l’Orfeó Cirvianum ja 
l’any 1915, quan tenia 18 anys. Va recordar i cantar 
fragments de L’hereu Riera, La ciutat de Lleida i Jo 

me’n llevo matinet- La mort de la núvia. Explicava que 
cantaven deu o dotze cançons a cada concert i que 
assajaven tota la setmana. Efectivament, a Gazeta 
Mon tanyesa (28 de juliol de 1916) consta Carolina 
Cabanyol cantant de solista de l’Orfeó Cirvianum la 
peça L’enamorada, d’Eusebi  Guiteras.

Ja pel setembre de 1916 feren una primera sortida 
per cantar a Ripoll, que va ser seguida el 1917 per 
la participació en l’Aplec de Germanor d’Orfeons a 
Barcelona i per la trobada del 5 d’agost a Torelló amb 
l’Orfeó Vigatà, en una nau desocupada de cal Feiner i 
amb la presència de Lluís  Millet, i el retorn de la visi-
ta a Vic pel març de 1918, com ja ha estat explicat. 
L’any 1918 també actuaren a La Garriga juntament 
amb  La Protectora Torellonenca, l’orquestra dirigida 
per Ramon Reig, en un programa en què figuraven 
Tannhäuser (potser el famós Cant dels pelegrins que 
 Clavé ja va fer conèixer l’any 1862), Pàtria Nova i Llops 
de Mar, composició de Ramon Reig (Camprodon, 1995: 
187 i 192).

El 9 d’octubre de 1921, cal recordar-ho, varen parti-
cipar en el polèmic Festival de Germanor dels orfeons 
de la comarca de Vic a la plaça de toros d’aquesta 
ciutat.

L’activitat social de l’Orfeó Cirvianum va ser inten-
sa en aquests anys, i van participar tant en el cant de 
les Agonies per Setmana Santa, de les caramelles de 
Pasqua, i —segons Camprodon— de la rua de carnes-
toltes, com en les sardanes, en la Dansa emblemàtica 
de la vila a la plaça Major, i en actes benèfics i festius 
diversos (Camprodon, 1995: 192). En el vessant intern, 
l’orfeó va ser un important cercle de vida social, que va 
propiciar diverses parelles. 

Ramon Reig, però, pel març de 1918 ja va nomenar 
sotsdirector de l’orfeó Joan  Terrés i Jolis, probable-
ment per disminuir la càrrega que assumia com a 
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director. I a principi de 1923 va renunciar a la direc-
ció per dedicar-se només a l’orquestra i a l’Escola de 
Música que dirigia. Mossèn Lluís  Brugarolas i Ventulà, 
organista de la parròquia, va ser nomenat director de 
l’orfeó per una etapa que va durar ben poc, ja que les 
actuacions es varen acabar pràcticament pel setembre 
de 1924, i l’any 1925 l’Orfeó Cirvianum va haver de 
suspendre les activitats dins de les circumstàncies 
polítiques i de prohibicions de la dictadura de Primo 
de Rivera (Camprodon, 1995b: 149). Precisament just 
quan s’acabaven les obres del nou teatre Cirvianum, 
construït pels mateixos fabricants del Casino la 
Constància (Camprodon, 1995: 160 i 195). L’orfeó no 
va poder reprendre les activitats fins a l’any 1930, en 
unes dates coincidents amb les de suspensió de l’Orfeó 
Vigatà del Conservatori. Mentrestant, però, mossèn 

Lluís Bruguerolas continuava dirigint l’Escolania de 
Sant Feliu.

En la segona etapa de 1930 al gener de 1936, 
l’orfeó va ser dirigit altra vegada per  Brugarolas. Els 
assaigs començaren pel maig, i el 2 d’agost de 1930, 
en l’acte de recuperació de la senyera, ja cantaven 
el Cant de la Senyera, La sardana de les monges i 
La balanguera davant de l’ajuntament, acompanyats 
pels Bofills, que interpretaren també La Santa Espina 
(Camprodon, 1995b: 152). Aquells anys, assajaven tres 
dies a la setmana, un dia noies, un dia homes i un altre 
tots junts, en una formació de fins a sis veus, i amb 
un fons de 123 obres de repertori. El 8 de novembre 
de 1930 actuaren al teatre Cirvianum juntament amb 
l’Orfeó Vigatà del Conservatori, dirigit per Segimon 
 Claveria (Camprodon, 1995b: 154).

L’Orfeó Cirvianum acompanyat de 
l’Orfeó Vigatà durant la trobada 
de germanor que celebraren l’any 
1917. (Fons fotogràfic l’Abans, 
Torelló. Família Sanjaume Feixes. 
AMT)
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En un concert del 17 de maig de 1931, al cap d’un 
mes de ser proclamada la República, actuaren amb els 
Bofills. La cobla va estrenar la sardana de  Reig La pubi-
lla republicana catalana. Aquell any es desvinculaven 
de l’Esbart Nacionalista i varen participar al Festival 
de Germanor d’Orfeons a la plaça Major de Vic el 12 de 
juliol de 1931, a més de col·laborar a la Festa Major can-
tant amb les orquestres de moda (Camprodon, 1995b: 
156-157). L’any 1932, el concert més destacat va ser
el del Palau de la Música Catalana del 26 de juny, on
actuaren tots els orfeons de la demarcació de Vic, i
on es va estrenar una obra del músic Trinitat  Múrria i
Trilla, establert a Torelló (Camprodon, 1995b: 255).

En aquests escassos anys, però d’activitat molt 
intensa, a més de reprendre les activitats dins de la 

vida torellonenca varen crear l’Esbart Dansaire Po pular 
(1933), «l’estol de cants rítmics» que es presentava a la 
Festa Major de l’any 1934, i seccions de teatre, grup 
excursionista i classes de solfeig (Molera, 2001: 202).

Però l’associació es va afeblir durant els anys 1934 
i 1935, en un període en què molts orfeons anaren dis-
minuint les actuacions. L’Orfeó Cirvianum va suspen-
dre les activitats pel gener de 1936 per falta de can-
taires i per problemes econòmics (Molera, 2001: 203; 
Camprodon, 1995b: 162-164). Caldria observar amb 
més deteniment les circumstàncies d’aquest moment, 
que provocaren el tancament de l’entitat ja abans del 
conflicte bèl·lic.

A Sant Quirze de Besora, el Cor de la Joventut 
Ca tòlica i de l’Associació Sant Lluís Gonzaga, dirigit 
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per Ramon  Espadaler,41 continuava les actuacions al 
poble i per l’agost de 1912 anaren a cantar a Centelles. 
El rector d’aquesta vila, santquirzenc, els al·ludeix en 
una crònica a la Gaseta de Vic amb el nom d’Orfeó 
Muntanyenc. Eren els anys de l’emergència dels orfe-
ons i la denominació de seguida va agradar, de manera 
que l’adoptaren immediatament (Panicot, 2004: 15). 
Pel juny de 1913, en una visita en ocasió de les Festes 
Constantinianes del Monestir de Sant Joan de les 
Abadesses, ja utilitzaren el nou nom. Podem veure 
en aquesta sortida el model d’actuació que es va fer 
habitual: cantaren a la missa (Missa de  Perosi i Trisagi 
de Joan Baptista  Espadaler, tots a tres veus, i el motet 
O salutaris cantat pels carrers) i en un concert al jardí 
de la Societat Centre catòlic d’Obrers, i allí mateix 
al vespre representaren la sarsuela El triomf dels 
bons. Acabaren cantant junts amb el cor de Sant Joan 
L’Empordà, obra que ja mostra el nou repertori dels 
orfeons (Panicot, 2004: 15). Per l’agost del mateix 
1913 visitaren el Foment Catòlic de Berga. La crònica 
de La Veu de Catalunya explica que hi anaren cinquan-
ta-cinc cantaires i que foren rebuts amb una traca. 
Cantaren per a les autoritats a l’ajuntament, quatre 
cants, i per a l’arxipreste, dos cants, i visitaren la casa 
pairal del diputat a corts i la del diputat provincial. 
Finalment, feren un concert al saló-cafè de l’entitat que 
convidava i un festival Líric a les 9 del vespre (Panicot, 
2004: 16). Ens hem entretingut a explicar aquests 
detalls per mostrar els elements de ritual i les actuaci-
ons que suposaven una visita d’un orfeó a un altre, sem-
pre amb cura de cantar per a les autoritats i mostrar-se 

41. Ramon  Espadaler i Cuní (1881 - abril de 1936) va estudiar al col·legi 
Sant Miquel dels Sants de Vic i va seguir el negoci familiar. Sempre va ser un 
convençut activista de la Joventut Catòlica i «intransigent en les qüestions 
dogmàtiques. Sempre sotmès d’una manera incondicional a les directrius 
marcades per la Jerarquia» (Panicot, 2004: 43-44). Va estudiar música amb 
Ramon  Reig i amb Mn. Lluís  Brugarolas, a Torelló.

orgullosament pels carrers, i acabant a la part de nit 
amb una actuació teatral, que podia incloure una peça 
de teatre seriosa seguida d’una sarsuela en to còmic, 
totes dues representades pels mateixos components 
de l’orfeó, que assumien els papers cantats i també els 
papers femenins. En tots els casos veurem que la xarxa 
d’intercanvis entre orfeons en aquests anys correspo-
nia a l’intercanvi i a la vitalització entre societats de 
l’activisme catòlic (Joventut Catòlica, Foment Catòlic o 
directament parròquies) o, si no, del catalanisme pro-
per a la Lliga Regionalista (com l’Esbart Nacionalista i 
la Barretina que hem vist a Torelló).

L’Orfeó Muntanyenc es va convertir en una de les 
entitats associatives decisives a Sant Quirze, amb una 
intensa activitat, assaig gairebé diari i un bon ritme 
d’actuacions. Seguint el model dels orfeons, entre el 22 
i el 24 de maig de 1915 feren les festes de benedicció 
de la senyera a la plaça de l’església, senyera pagada 
per subscripció pública i apadrinada pel fabricant Guixà 
i per la dona de l’alcalde. A més de l’assistència de les 
autoritats, s’adheriren a l’acte els altres tres orfeons 
d’Osona, l’Orfeó Català, el Gracienc, i el Catalunya de 
Cassà de la Selva, el bisbe de Vic, el Conservatori de 
Vic i l’Esbart Nacionalista de Torelló. No s’hi adherí, 
però, cap de les societats corals de la conca del Ter. Hi 
assistiren Joan Baptista  Espadaler i Aureli Capmany. 
Seguint els models antics, després de la benedicció 
deixaren anar coloms i una forta tronada de pólvora, 
i les «senyoretes de la Vila» feren ofrena d’una llaça-
da per a la senyera. Aquell dia estrenaren Himne a la 
Senyera, amb lletra del canonge Jaume Collell i música 
del director de l’orfeó, Ramon  Espadaler. El canonge 
Jaume Collell es féu càrrec del sermó a l’església i a 
la tarda hi va haver el concert de l’Orfeó a la Joventut 
Catòlica, acompanyat per l’orquestra i  cobla Bofills 
de Torelló, seguit de sardanes i d’una obra de teatre. 
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El dilluns, encara tres audicions de sardanes —que es 
faran ja imprescindibles a totes les festes— i un altre 
concert (Panicot, 2004: 17-19).

Des d’aquests anys i fins a 1936, l’Orfeó Muntanyenc 
va actuar en les celebracions del poble: concerts 
de Festa Major i de Nadal, de Sant Josep, actes de 
Setmana Santa i festes dels patrons propis, com Sant 
Lluís Gonzaga. Alhora, continuaren sovintejant les visi-
tes a centres catòlics de les comarques veïnes, seguint 
l’esquema d’actes que hem vist més amunt. Per l’agost 
de 1915 actuaren al Centre Catòlic de Granollers per 
les festes de la ciutat, amb dues sarsueles a la nit (una 
de seriosa i una altra de divertida: El triomf dels Bons 
i Ànimes de l’altre món). La Comarca de Granollers els 
descriu com un «grup nombrós de cantaires i artistes, 
la major part obrers» (Panicot, 2004: 19). I per l’agost 
de 1916 van retornar al Centre Catòlic d’Obrers de 
Sant Joan de les Abadesses.

L’any 1917 va començar amb la visita a Sant Quirze, 
el 21 de gener, de l’Orfeó Vigatà del Conservatori i 
 l’Orquestra Municipal de Vic, dirigits per Joan Baptista 
 Espadaler, amb l’actuació al Teatre Calderon amb frag-
ments de l’òpera Almodis i el Cant de la bandera, 
tots dos  d’Espadaler, que va morir pocs dies des-
prés (Panicot, 2004: 20-21). I el 27 de maig l’Orfeó 
Muntanyenc va participar en l’homenatge que sis mil 
cantaires d’orfeons feren a Lluís  Millet al parc Güell. 
Probablement aquest contacte intens amb el con-
junt d’orfeons els va impulsar a transformar l’Orfeó 
Muntanyenc incorporant-hi cantaires femenines: el 
17 de juny inauguraren «la secció de noies en l’Orfeó», 
durant la Festa Major, amb una actuació conjunta amb 
l’Orquestra Selvatana, que era l’inici de les futures 
estretes relacions de la Festa Major santquirzenca 
amb les orquestres-cobles empordaneses i selvata-
nes, a més de les més properes de Ripoll i de Torelló 
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(Panicot, 2004: 21). En aquest moment comptava amb 
una secció de quaranta homes, una altra de trenta-sis 
noies i una tercera de deu nois, entenent que es tracta 
sempre de noies no casades, perquè quan es casaven les 
noies abandonaven l’orfeó. A la secció dramàtica conti-
nuaren només homes durant encara molts anys. Els con-
certs s’organitzaven en diferents parts, amb un model 
ja predominant: la segona part era gairebé sempre de 
la secció de noies acompanyada al piano pel director, 
Ramon  Espadaler, mentre que a la tercera hi cantaven 
totes les seccions juntes i, normalment, sense acom-
panyament instrumental. En algunes ocasions també 
cantava sola la secció infantil, com a la vi sita del bisbe 
de Vic del juliol de 1917, amb una part de nois «tiples», 
una part de noies, i una tercera part tots junts. En canvi, 
en les misses i repertori d’església només hi cantaven 
homes o homes i nens, com es veu amb la interpretació 
reiterada per part dels homes de la Missa Pontificalis 
de  Perosi (Panicot, 2004: 21-22). Per Nadal, sorprèn 
que les nadales siguin cantades només per les noies: 
podem entendre-hi tota una actitud del que represen-
ten i com s’han de cantar les cançons de Nadal, sovint 
vinculades a la maternitat i la infantesa? Podria estar 
vinculat a les cançons de Nadal de les dones de les 
fàbriques?

Pel juny de 1918 l’Ofeó Muntanyenc va assistir a 
Manresa a «La Germanor dels Orfeons» i va participar 
a l’assemblea que ja hem comentat anteriorment. El 15 
d’agost —en la mateixa data gairebé cada any, potser 
perquè coincidia amb la festa que aprofitaven moltes 
fàbriques tèxtils per tancar una setmaneta i buidar i 
netejar el canal— retornaren a Centelles, al Foment 
Catòlic. D’aquesta visita se’n conserva la crònica d’Au-
setània (24 d’agost de 1918), en què s’expliquen alguns 
dels actes. A la missa «feren les delícies de l’apinyat 
públic que amb devot recolliment escoltà les afinades 

i sentimentals peces» de J. S.  Bach i de  Vinyas, amb la 
participació de la secció de nens. Per a les autoritats 
interpretaren el Cant de la senyera  d’Espadaler, El sal-
tiró de la cardina de Bou i Sota de l’Om de  Morera. Del 
concert destaquen els «frenètics aplausos que de l’im-
ponent multitud sortien», i acabaren amb Sant Josep i 
Sant Joan de Pérez, La cansó nostra de  Morera, Brindis 
de  Mozart (una sorpresa en una data tan reculada!) i 
Cansó del Bressol d’Enric  Guasch. Continua descrivint: 
«el públic que no cabia a la sala d’espectacles, delirant 
d’entusiasme no’s cansava d’aplaudir tanta afinació 
i justesa; majorment tenint en compte que cap dels 
individus sap de solfa i tots ells tenen que guanyar-se’l 
pa amb la suor del seu front.» Reitera, per tant, que 
els cantaires són obrers i sense formació de solfeig, 
fet que volien transformar radicalment les decisions 
d’ensenyament que acabava de prendre l’assemblea 
d’orfeons (Panicot, 2004: 24-25).

L’any 1919 ens sorprèn el Concert especial del 
16 de febrer destinat a recollir diners per ajudar la 
mare d’un cantaire de l’Orfeó Català que havia estat 
ferit greument de bala «El dia 26 del proppassat 
gener», entenem que en una manifestació catalanista 
a Barcelona que protestava per l’esquifida proposta 
d’Estatut d’autonomia presentada pel govern espanyol 
(Panicot, 2004: 26). Aquí retrobem en l’activitat dels 
orfeons l’ajuda mútua i la solidaritat que era fonamen-
tal en l’antic model de societats claverianes.

Per l’octubre de 1921, cal recordar la participació 
de l’Orfeó Muntanyenc a la conflictiva trobada d’orfe-
ons de la plaça de toros de Vic. 

Pel que fa a les visites a altres pobles, pel març de 
1919 visitaren l’Escola Dominical de Torelló, per l’abril 
anaren al santuari dels Munts on es trobaren amb el cor 
de Sant Boi de Lluçanès, presentat pels parlaments de 
propietaris catòlics, el 16 d’agost a Ribes, amb el cor 
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infantil Ars et labor (hi cantaren obres a quatre i sis 
veus!) i a Ripoll, a l’Acadèmica Catòlica, on va ser molt 
criticat que les autoritats de la vila no els rebessin. Pel 
maig de 1920 retornaren al Centre Catòlic d’Obrers de 
Sant Joan de les Abadesses, on representaren sarsuela 
i les nenes «cançons amb gestos». El 15 d’agost de 
1921, anaren més lluny: al Centre Catòlic d’Acció Social 
de Tarragona, i l’1 de juny de 1922 retornaren al Foment 
Catòlic de Centelles (Panicot, 2004: 26-33). Des de 
1923 no tenim notícia de més sortides, no sabem si com 
a resultat dels anys de la dictadura de Primo de Rivera.

De 1919 a 1935 l’Orfeó Muntanyenc va continuar 
col·laborant en els actes de la Festa Major: cantant la 
missa (generalment la Missa Pontificalis o la Te Deum 
Laudamus de  Perosi, amb l’excepció de l’any 1928, que 
cantaren la Missa de S. Josep de Calasanç d’Oreste 
 Ravanello, a dues veus), un concert amb orquestra 
(molt sovint  l’Orquestra de Cassà de la Selva, però 
també  La Farnense,  La Principal de Terrassa i, des de 
1928,  La Principal de Tortellà) i representant teatre 
i sarsuela, amb una primera part seriosa i una segona 
còmica, als entreactes de la qual alguns anys intervenia 
cantant la secció de noies (Panicot, 2004: 26-38). La 
secció femenina va participar l’any 1921, no sabem si 
també altres anys, en les festes de les Filles de Maria 
cantant motets acompanyades per orgue. I l’orfeó 
amb l’orquestra  La Protectora Torellonenca (violins, 
flauta, clarinets i contrabaix), pel juliol de 1921 feren 
un concert només de sardanes, amb 20 sardanes de 
tres a sis veus, i una part interpretada només per les 
noies. Aquell any també estrenaren El timbal del Bruc i 
L’Orfeonista  (Panicot, 2004: 31-33).

Els anys de la dictadura de Primo de Rivera no es 
detecta cap canvi en la intervenció de l’orfeó a les festes 
del poble, fins i tot sorprèn les moltes sardanes que es 
programaren l’any 1924. L’única novetat és el 20 d’abril 

de 1924, quan apareix la primera menció de la partici-
pació de l’orfeó en les caramelles de la nit de Pasqua, 
cantant a tres veus d’homes per a les autoritats i per 
als veïns, amb l’obra Primaveral d’Enric  Guasch. La no-
presència de les noies en les caramelles prendria sentit 
tenint en compte que fins a aquests anys era una tra-
dició només masculina, i que hi pesava el festeig ritual 
dels grups de nois a les noies. L’any 1925 cantaren per la 
celebració dels 25 anys a Sant Quirze de l’Escola de les 
religioses de la Divina Pastora (Panicot, 2004: 35-36).

Ara bé, l’any 1928 trobem que les cantades de l’or-
feó es fan altra vegada sota l’antic nom de Societat 
la Joventut Catòlica dins del Centro Católico Cultural, 
que entenem que podria ser per imposició governativa 
a l’hora de donar cobertura legal a les activitats de 
l’orfeó. El nom del Centro quedarà en la veu popular, 
com va quedar a tantes altres poblacions, i és dins dels 
grups de teatre d’aquests anys del Centro que es faran 
famosos Els pastorets de Sant Quirze, representats 
des de 1906 fins a l’actualitat, sempre amb el text 
de Frederic Soler Serafí Pitarra. Fins a un cert punt 
sorprèn que triessin la versió de Pitarra, certament un 
dels grans autors del segle XIX, però que en el conjunt 
de la seva obra no coincideix pas gaire amb l’orientació 
catòlica de l’entitat.

No ens queden notícies de la participació de l’orfeó 
en la proclamació de la República, però sí que Panicot 
(2004: 37) ofereix el programa del concert de l’orfeó 
amb  l’orquestra La Nova Ripollesa de la Festa Major 
de 1933: l’orquestra va començar amb fragments de 
Los Claveles, Faust i Luïsa Fernanda; l’orfeó va fer 
una part amb Himne dels Orfeons, La sardana de les 
monges i Sardana de la Pàtria; i junts interpretaren 
L’Emigrant, La Balanguera, i Cant del Poble en home-
natge a Amadeu  Vives, que acabava de morir, i Sant 
Jordi Triomfant.
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Per les caramelles de 1933 sortiren dues colles: 
l’orfeó acompanyat per  La Principal de Sant Hipòlit, i 
una altra colla acompanyada «d’instruments de corda». 
A més, la publicació Bisaura, quinzenal, explicava: «En 
la diada de Pasqua, la cooperativa Obrera “L’Amistat” 
de Montesquiu obsequiarà els seus socis i forasters 
tots, amb uns esplèndids ballables, amenitzats per l’or-
questra “ Feminal Jazz” de Barcelona» (Panicot, 2004: 
38). Es tractava de la primera orquestra a Catalunya 
de composició exclusivament femenina i dedicada al 
jazz, amb l’escriptora Aurora Bertrana com una de les 
líders, fet que demostra la «modernitat» de les propos-
tes que es presentaven al local obrer de Montesquiu. 
Una vegada més, això ens fa pensar que és difícil de 
creure que en el primer terç del segle XX no hi hagués 
cap societat coral obrera en els pobles de San Quirze 
i de Montesquiu, encara que fins ara no en tinguem 
coneixement.

Pel juny de 1933 l’orfeó va rebre el Chor del Poble 
Sec de Barcelona i, el 20 de maig de 1934, la Societat 
Coral Escarpindull Madronense (després denominada 
Colla Escarpindull) i la colla Sabre de Plata. No tenim 
més notícia d’aquests dos darrers cors, tot i que el nom 
no ens fa descartar que fossin cors humorístics.

El 9 de juny de 1935 l’Orfeó Muntanyenc, juntament 
amb la Societat Unió d’Amics (la cooperativa), reberen 
la visita de la Societat Choral La Palma Moderna de 
Barcelona. Cantaren junts Salut cantors, d’Ambros 
 Thomas, La dansa de l’amor, de  Voltes, i La Sega, de 
Pérez Martínez. Els barcelonins varen visitar tant la 
Societat Centre Catòlic Cultural com la Societat Unió 
d’Amics (Panicot, 2004: 41). Això ens fa hipotetitzar 
que la Unió podria ser la societat coral claveriana que 
fins ara ens havia quedat amagada.

Per la Festa Major de 1935 trobem esmentat un 
cor de la parròquia que canta la Missa Eucaristicha, 

de  Perosi, a quatre veus mixtes i orgue. Seria la intro-
ducció de les dones al cant litúrgic de l’església a Sant 
Quirze i els cantaires, probablement, devien ser els 
mateixos de l’orfeó. Al cap de quatre mesos, a l’octu-
bre, apareixia esmentada una capella de l’església que 
cantava juntament amb l’Orfeó Muntanyenc la missa 
Hoc est corpus meum, a tres veus d’homes, altra vega-
da de  Perosi. (Panicot, 2004: 41-42).

L’orquestra habitual dels actes de la Joventut 
Ca tòlica i de l’Orfeó en les festes d’aquests anys abans 
de la guerra era  Els Montgrins, mentre que trobem  Els 
Fatxendes de Sabadell als actes de la Cooperativa 
(Panicot, 2004: 41-42).

Les societats corals i els cors parroquials

¡Qué riqueza de vista y qué bello panorama! 
Estamos respirando los oxigenados aires de Manlleu, 
de Torelló, de San Quirico y de Ripoll; 
estamos bordeando la Conca del Ter. 
¿No lo dicen por ventura estas soberbias y altas chimeneas,
que cual centinelas están guardando estas masas 
de edificios llamados fábricas, en donde con tanto ardor 
y empuje están forjando nuestros compañeros 
el pan y la instrucción de sus hijos? 
¿No lo canta a grandes voces el río, 
que serpenteando por los valles y que 
con codicia insconsciente atrae para si el agua, 
que generosamente le dan sus compañeros inseparables, 
los montes? 

(Fragment de la crònica d’una excursió del cor 
«La Artística Farnense» a Ripoll, publicat a La Aurora, 11 

de novembre de 1916, p. 3)

A partir de la Setmana Tràgica, les societats corals 
de la conca del Ter passaven uns anys dolents, que varen 
coincidir amb els anys d’emergència del nou model dels 
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orfeons i amb nombrosos conflictes laborals i sindi-
cals. I això devia ser força general a Catalunya, si hem 
de creure les afirmacions que feia Pere Jordà en un 
article del butlletí La Violeta de Clavé (1 de novembre 
de 1920, p. 2):

Un gran nombre de senyors que havien sigut adictes an 
aquestes agrupacions, diuen amb frecuencia que les enti-
tats chorals van a menys i que això es degut a que l’amor 
al cant va desapareixent. […]
La decadencia d’aquestes entitats, es deguda al poc 
interés dels mestres i als pocs coneixements musicals 
d’una majoria d’ells, sense oblidar el mal gust en escollir 
les obres, conseqüencia de lo aludit anteriorment, puig 
moltes d’elles sos [sic] monótones exentes de forma i 
plenes de vulgaritats; afeigint en aquestes deficiencies 
una interpretació no molt correcta […]

Enric  Morera s’hi afegia (La Violeta de Clavé, 1 
de desembre de 1920, p. 2) dient que la situació era 
molt semblant des de feia 25 anys, quan ell va crear 
Catalunya Nova. I en el mateix butlletí Joan Colomé 
parlava del cansament més gran de l’home d’aquests 
anys perquè «aquesta vida a la moderna, es de lluita 
persistent i de sacrifici continuat». Però va ser des de 
principi de la dècada de 1920 que arreu les societats 
corals es transformaren amb més o menys intensitat. 
Això es percep de seguida en els actes i en els reper-
toris que cantaven: la majoria dels textos eren ja en 
català, les sardanes eren part imprescindible de les 
activitats dels cors, i tant en els col·laboradors com en 
les argumentacions dels butlletins s’observa un inne-
gable acostament de les societats claverianes als prin-
cipis i a la sensibilitat del catalanisme, de manera que 
cada vegada era més freqüent la interpretació de Els 
Segadors, fins aleshores himne reivindicat només pels 
orfeons. Jordà criticava que cantessin sense ganes el 

vell himne claverià Gloria a España, donant a entendre 
que calia retirar-lo del repertori, i el butlletí de la seva 
societat no va dubtar a incloure un article de  Millet que, 
després de lloar l’ideal de  Clavé, propugnava una reno-
vació de les societats claverianes que les alliberés de 
la decadència (La Violeta de Clavé, octubre-novembre 
de 1922, p. 1-3).

A la conca del Ter tot això es va fer evident en 
l’emergència dels nous cors claverians de la dècada de 
1920 a 1930: la Unió Coral Manlleuenca, La Veu del 
Voltregà i la Unió Jovenil de Torelló. Una vegada més, 
aquests anys trobem un contrast entre les dinàmiques 
corals de Vic i de Manlleu. Mentre a Vic el domini dels 
dos orfeons era abassegador —coincidint amb una 
recuperació important de la vitalitat econòmica de la 
ciutat— i només trobem referències molt esparses a 
la societat claveriana Talia, a Manlleu destaca l’absèn-
cia d’orfeons, i el panorama serà ocupat en primer pla 
per la nova Unió Coral Manlleuenca. A Sant Hipòlit de 
Voltregà, Roda de Ter i Torelló observem situacions 
intermèdies entre Manlleu i Vic, mentre que a Sant 
Quirze de Besora i a Sant Pere de Torelló les notícies 
que tenim remarquen una hegemonia dels respectius 
orfeons.

Manlleu i Vic

A Manlleu, l’any 1913 es va dissoldre la societat 
degana, la Societat Coral el Progrés Manlleuenc, amb 
més de cinquanta anys d’existència, i també va sus-
pendre les activitats L’Aurora (malgrat que el 1924 
encara constava al registre municipal amb seixanta 
socis, però fusionada amb la Hermandad de Ntra. Sra. 
del Carmen). Eren anys difícils per a l’associacionisme 
obrer, molt vigilat des de les instàncies governamen-
tals. Només l’Estrella va quedar activa, tot i que amb 
escassa presència, fins ben bé l’any 1939 o, segons lle-
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gim amb sorpresa en algun cronista, fins a 1940. L’any 
1924 encara tenia 170 socis, i en aquestes dècades 
va estar vinculada al cafè Esteve, a l’Edison i al cafè i 
teatre Garcia (Gaja, 1976: 179). L’any 1935 constava a 
la plaça Bernadí, número 7.

Ara bé, la gran societat coral de la vila en aquestes 
dècades va ser la Unió Coral Manlleuenca, fundada 
l’any 1922 al carrer del Ter, número 12 o 14, 1r pis 
(conegut com a can Carlins), a partir d’una nova propos-
ta de cor d’homes que, d’una banda, volia recollir l’antic 
ideal de  Clavé i, d’una altra, entroncava amb el catala-
nisme progressista que s’anava forjant aquells anys. 
La Unió va ser coneguda ben aviat amb el nom de «el 
coro», que fins feia una dècada havia tingut El Progrés, 
i va iniciar una activitat molt intensa fins a l’any 1936. 
Lluís Pou i Solà en va ser el president i Antoni  Font i 
Forgas el primer director i el mestre Joan  Martínez i 
Muñoz el segon, ja des de final de l’any 1923. Molts 
dels testimonis la situen en l’òrbita de treballadors o 
clarament socialista, però en realitat va constituir un 
lloc de trobada de sectors força diversos de la societat 
manlleuenca, amb professionals, gent d’ofici i petits 
propietaris al costat dels treballadors a sou. Altrament 
no s’entendria que una de les primeres actuacions fos 
al Teatre de la Joventut Catòlica per Reis de 1924 
cantant els cors de L’estel de Natzaret, els pastorets 
cantats amb música del reconegut compositor mossèn 
 Josep Aulet (Gaja, 1976: 210). Però ben aviat Lluís 
Pou es va haver d’exiliar, durant la dictadura de Primo 
de Rivera, i el mateix Gaja ens informa que l’any 1925 
la societat va patir «una desbandada» de socis i que 
els que quedaren s’hagueren de refugiar al cafetí d’en 
Ramon Collell, al carrer de la Passió, davant de la vella 
casa de la vila.

Probablement s’hauria de parlar d’una refundació 
cap a 1927: als arxius municipals hi consta una nova 

relació de socis amb Mateu Roma de president i un 
reglament de l’any 1928, que enceta una brillant etapa 
d’activitats tant musicals com culturals i benèfiques. El 
reglament, seguint els models del segle XIX i les normes 
governamentals, prohibia el joc i la discussió política. 
Però disposaven d’un saló de cafè per a la trobada 
dels socis. Ja el 1927 crearen una Escola de Música 
—seguint la tradició d’ensenyament comuna als cors 
de Clavé i als orfeons— que va començar amb quinze 
alumnes, fills dels socis, que rebien classes gratuïtes 
de solfeig i de cant tots els dies feiners, impartides 
pel mateix mestre  Martínez i un ajudant, Eduard  Ricart 
(Bayon, 2007: 14; La Aurora, novembre de 1929, p. 
2). Cal tenir en compte que els cantaires de la Unió no 
sabien pas de solfa, i amb l’ensenyament als fills es 
volia transformar aquesta situació. En uns exàmens de 
l’octubre de 1929 (comentats en la mateixa crònica de 
La Aurora), hi participaren «competents músics», entre 
els quals destaca el mestre mossèn  Aulet.

L’any 1929 reberen la visita de la societat coral 
La lealtad, de Gràcia, i la crònica a La Aurora (juny de 
1929, núm.6, p. 4) qualifica la societat manlleuenca 
de «novella», adjectiu que mostra encara més la nova 
etapa començada el 1927.

La nit de Pasqua de 1929 sortiren a cantar cara-
melles, en una tradició que reprengueren cada any, i el 
mes de juny participaren activament en el sisè aniver-
sari de la renovació de la revetlla de Sant Joan. Palmira 
Tubau va ser una de les primeres nenes admeses en 
la secció infantil del cor i recorda que amb vuit anys 
(vers 1930) sortia a cantar amb la Unió pels carrers de 
la vila la nit de Pasqua, dins d’una atmosfera màgica i 
especial. Alguns dels cantaires portaven atxes per fer 
llum i s’aturaven en els punts acordats i davant de les 
cases de les autoritats per cantar la composició que 
havien preparat, nova d’aquell any. Es disposaven en 
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un cercle tancat, amb els nens al davant i els homes al 
darrere, i els instrumentistes també dins de la rotllana, 
dirigits per Joan  Martínez. Ella feia de solista en les 
actuacions de la secció infantil, i en recorda diverses 
melodies, com A la orilla del palmar, que va aprendre 
a Ca l’Amadeu, prop de la Fonda Torras, de sentir-la 
amb un gramòfon. Segons Palmira Tubau, arran d’uns 
amors entre adolescents camuflats dins de les activi-
tats del cor, des dels sectors benpensants i catòlics de 
la vila es va armar una campanya contra la Unió Coral 
Manlleuenca i contra el fet que comencés d’acceptar 
nenes. La conseqüència va ser excloure altra vegada la 
presència de les nenes, fet que a ella li va comportar un 
gran disgust.

Ramon Tubau, explicava que «el coro» sortia a can-
tar el dia de Sant Joan de bon de matí amb el pendó per 
anar a l’altra banda del riu, en uns prats molt grans on 
tota la gent de Manlleu passava la festa. Hi ballaven 
sardanes, menjaven i cantaven.

L’any 1929 la Unió va haver de deixar el cafè Garcia 
per extinció del contracte i de seguida va ocupar el 
local de l’antiga societat El Progrés, el local del «coro», 
al passeig de Sant Joan (avinguda de la República 
número 10 en l’etapa republicana), on s’establiren fins 
a la dissolució l’any 1939. El 9 de maig de 1930 inaugu-
raren la renovació dels locals i de la sala de concerts, 
en un acte en què assistiren les societats «La Lealtad 
de Gràcia; Talía de Vich; La Veu de Voltregà de Sant 
Hipòlit i representants de totes les societats locals» 
(La Aurora, abril de 1930, p. 3). Les noves instal·lacions 
els van permetre de fer-hi sarsueles, teatre i conferèn-
cies, amb la il·lusió i les ganes de fer que, com hem vist 
a Vic, es van desvetllar amb força just en aquell darrer 
any del règim borbònic.

Dins d’aquesta eufòria cal situar la participació del 
cor manlleuenc en la trobada d’orfeons a Sant Hipòlit 

en ocasió de la benedicció de l’estendard de La Veu 
de Voltregà, que tractarem més endavant, on canta-
ren Llevantina i El nostre cant, de  Morera (Manlleu 
Quinzenal, 1930, p. 5). Però d’aquest any cal destacar 
per sobre de tot la multitudinària trobada de trenta-
cinc cors Clavé de tot Catalunya a Manlleu, organitzada 
per la Unió el 25 de maig de 1930, i que va dur a la 
plaça de la vila una gernació mai vista. Es va inaugurar 
el bust d’Anselm  Clavé que encara hi figura, i un acord 
municipal va posar a la plaça el nom del fundador del 
moviment. Aquesta diada s’ha d’entendre dins de la 
reivindicació republicana d’aquells mesos posteriors a 
la caiguda del govern de Primo de Rivera.

Aquell mateix any 1930 la federació dels cors de 
Clavé va designar la Unió com a delegació comarcal 
dels Chors Euterpenses, en una àrea que abastava tota 
la conca industrial del Ter, amb les actuals comarques 
del Ripollès i d’Osona.

La proclamació de la República no va fer més que 
eixamplar el camp d’acció de la Unió. De 1931 a 1936 
la Unió Manlleuenca va ser probablement el nucli més 
actiu de l’activitat social i cultural a Manlleu, sense 
prendre mai una orientació política única, però dins 
d’una evident centralitat republicana, com bé indica 
Emili Bayón (2007: 14): «un clar component catalanis-
ta, republicà i liberal que el feia aixoplugar una variada 
afiliació, allunyada, és cert, del fort component de clas-
se que havia inspirat l’antic Coro.» Al mateix temps, la 
Unió va ser el lloc per debatre solucions als conflictes 
laborals, com ara l’assemblea conjunta de CNT i UGT 
de juliol de 1934 per tractar la situació produïda pel 
tancament de can Remisa, i també va acollir aquell any 
les primeres reunions de dones per formar l’Agrupació 
Femenina Obrera d’Esquerra de Manlleu (Bayón, 2007: 
15). Ara bé, mai no es va transformar en un cor mixt 
d’homes i dones.
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Trobada de cors de Clavé a la plaça de Manlleu el 25 de maig de 1930. (Arxiu Codony-Martínez)
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Pel desembre de 1935 La Aurora (núm. 12, p. 7) 
publicava les juntes de l’associacionisme claverià a 
cada comarca i a la de Vic hi figuraven: «President: 
Josep Vilá de Unió Jovenil de Torelló; Sots presi-
dent: Eduard  Ricart, de Unió Manlleuenca de Manlleu; 
Secretari: Eudald Muntañà de la Veu de Voltregà de 
Sant Hipòlit.» 

La vitalitat de la Unió en aquests anys republicans 
—i també de La Veu de Voltregà i de la Unió Jovenil de 
Torelló— mostra que alguns dels cors Clavé, sobretot 
els nous o els que varen saber adaptar-se als nous 
temps, visqueren una notable reflorida. L’ideal repu-
blicà de  Clavé va tenir diversos punts de sintonia amb 
alguns líders polítics d’aquests anys, i a la conca del Ter 
el moviment claverià es va avenir de seguida amb el 
nou catalanisme. Aquest fet fins i tot es va visualitzar 
simbòlicament en el nou himne de Catalunya (El Cant 
del poble, amb text de Josep M. de Sagarra i música 
d’Amadeu  Vives), que reprenia intencionadament la 
melodia de la popular cançó de  Clavé Els xiquets de 
Valls. En la mort de Francesc Macià, La Aurora (gener 
de 1934, p. 1) no va dubtar a afegir-se al «gran dol» 
del país i a declarar que el primer president de la 
Ge neralitat moderna era «un fervent amic de l’obra 
cla veriana».

En definitiva, els anys que van de 1930 a 1936 
varen ser, molt probablement, els anys amb un nombre 
més alt de cors en actiu a tota la conca del Ter, i amb 
una activitat cantada i social més intensa. Com hem 
anat veient, tant la represa del moviment dels orfeons 
com la del moviment claverià després de la dictadura 
va tenir una gran força social i una gran presència en la 
vida pública.

L’1 de maig de 1936 la Unió Coral Manlleuenca va 
presentar encara una vetllada literariomusical amb 
 l’orquestra Els Follets, en la qual alguns membres del 

cor tocaren la mandolina, la guitarra i el llaüt, a la mane-
ra que ja hem trobat de l’antiga societat El Progrés. 

A l’estiu de 1936 el «Coro» va passar a ser controlat 
pels escamots revolucionaris, dins del procés general 
de col·lectivitzacions. Això i la situació bèl·lica general 
varen significar la dissolució definitiva de la Unió Coral 
Manlleuenca. Després de la guerra, és clar, el nou règim 
totalitari no podia permetre cap mena d’associació 
amb un passat lliurepensador com la Unió.

En tots aquests anys, la Societat l’Estrella pràcti-
cament no va deixar cap notícia de la seva activitat. 
Per trobar l’altre cor manlleuenc que competia amb la 
Unió per un espai social, hem d’anar als sectors catò-
lics. Com ja hem dit, a Manlleu mai no s’hi va fundar un 
orfeó, però la llarga continuïtat del cor de la Joventut 
Catòlica, des dels actius locals del Centre Catòlic al 
carrer del Pont número 9, va ocupar el lloc que a altres 
poblacions pertanyia a l’orfeó. Hem trobat aquest cor 
ja l’any 1893, i va apareixent en els registres munici-
pals d’associacions de 1900, de 1905 i fins a 1935, 
en un període de més de quaranta anys. El cor de la 
Joventut Catòlica ja participava en les caramelles l’any 
1916 (Ideal Manlleuense, 12) i continuava participant-
hi l’any 1929 (Manlleu Quinzenal, 6-7).

Tanmateix, vers 1929 trobem notícia del cor par-
roquial de la Schola Cantorum, a vegades amb el nom 
de Capella de Santa Maria (Manlleu Quinzenal, 12-
19), designat de manera diferenciada del cor de la 
Joventut Catòlica. Malgrat això, els testimonis que 
recorden l’època, com Martí Soler, tendeixen a veure’ls 
com dues funcionalitats separades però servides pel 
mateix grup de cantaires. Entre un cor i l’altre canta-
ven a la missa i a les funcions religioses, a la Passió, 
a les processons de Setmana Santa, a les caramelles 
i als Pastorets, on entonaven corrandes de crítica. 
Eren sempre homes i nens a partir de vuit anys, però 
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en aquells anys ja va sorgir l’equivalent femení: el Cor 
de les Filles de Maria, amb una activitat clarament més 
reduïda als actes del mes de Maria i a algunes proces-
sons. Martí Soler recorda vagament que en «l’etapa 
final» (deduïm que poc abans de la guerra) ja cantaven 
junts i a vegades «ja feien un orfeó», o sigui, cantaven 
en una formació de veus mixtes. Segons el que recorda 
Soler, que hi va cantar, mossèn  Portavella va dirigir la 
Schola Cantorum en els primers anys, però ben aviat 
va ser substituït per mossèn  Aulet, que dirigia tant la 
Schola com el Cor de Filles de Maria, i que després de 
la guerra en va reprendre la direcció fins a l’any 1956. 
Segons Palmira Tubau,  Portavella havia agafat el cor 
«del centro» quan mossèn  Aulet ho va deixar. Durant la 
guerra van matar  Portavella, i  Aulet es va fer càrrec del 
cor a la postguerra.

A Vic, hem vist que el servei musical de la catedral 
era realitzat per la Schola Cantorum i per l’Escolania 
de la catedral. Poc després que l’any 1901 guanyés 
la plaça de mestre de capella de la catedral, mossèn 
Lluís  Romeu va organitzar els nous cors catedralicis, 
que substituïen les antigues capelles, i va dotar d’un 
notable nivell la Schola Cantorum, formada bàsicament 
per joves seminaristes. Aquests cors consten contínu-
ament en les celebracions religioses de la dècada de 
1910, i per les festes del juliol de 1914 interpretaven 
obres de  Victoria (Gazeta Monyanyesa, 7 de juliol de 
1914, p. 6). Les cròniques tan aviat parlen de la Capella 
de Música de la Catedral com més sovint de la Schola 
Cantorum, que segueix el model parisenc de Vincent 
 d’Indy. L’Escolania, cap a 1915 també apareix denomi-
nada Schola Puerorum, i en alguna ocasió canta fora de 
la catedral, com en unes festes a Roda de Ter. Aquestes 
institucions continuaren actives fins a l’any 1936, tot i 
que l’any 1920  Romeu n’abandonà la direcció, que va 
assumir Miquel  Rovira el 1924.

Però a l’ombra de la força dels dos orfeons vigatans 
ha passat gairebé desapercebuda l’existència de socie-
tats corals claverianes. Tanmateix queden notícies, tot 
i que escasses, de la Societat Coral Talia l’any 1915 i a 
partir de 1929. Fins ara havíem trobat traces discontí-
nues d’aquest cor entre 1884 i 1903 i, a part de la rebu-
da l’any 1915 del cor de la Barceloneta, no en retrobem 
el nom fins al juny de 1929, en una notícia de La Aurora 
(núm. 6, p. 1 i p. 6), que fa pública la constitució de les 
juntes de cada societat, on hi consta «Talía de Vich» 
amb Miquel Ausió de president.42 De seguida, segura-
ment per la Festa Major del juliol, el cor Talia va rebre 
a Vic, durant dos dies, la societat La Unió Sadurniense 
(de Sant Sadurní d’Anoia). Varen organitzar un concert 
i deixaven constància que disposaven de local propi, 
que no sabem si continuava sent l’antiga seu del Cafè 
Vilanova del Passeig (La Aurora, agost de 1929, p. 3).

Retrobem Talia entre els cors que varen cantar a 
la inauguració de l’estendard de La Veu a Sant Hipòlit, 
pel febrer de 1930, i varen visitar una altra vegada 
Sant Hipòlit pel setembre. Tornaven a constar en la 
relació que publicava La Aurora (gener de 1931, p. 2) 
de les societats associades pel gener de 1931. A la 
demarcació que denominaven «comarca de Vich», hi 
trobem: «Flors de Maig, Ripoll; Juventud Abadesense, 
Sant Joan; Siempreviva, Campdevanol; Talia, Vic; Unión 
Manlleuenca, Manlleu; Unió Jovenil, Torelló; Violeta, 
Centelles; Veu de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà; 
Constancia Ribetana, Ribes de Freser; Sardana, Puig-
cerdà.» La llista de poblacions reflecteix prou bé el 
món del treball a la conca del Ter. Com hem assenyalat 
anteriorment —i malgrat que no totes les societats 

42. La resta de la junta estava formada per Pau Sabatés, vicepresident; 
Lluís Rovira, secretari; Pere Suñé, vicesecretari; Modest Nicolau, tresorer; 
Bonaventura Font, arxiver; i Rafael Cerrado, Joan Casas i Antoni Soler, 
vocals.
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estaven associades—, sorprèn que no hi apareguin Sant 
Quirze de Besora, Montesquiu i Roda de Ter.

No tenim gaires més informacions de l’activitat de 
Talia, tot i que alguns dels noms de la junta de 1929 
sembla que col·laboraren amb els consistoris republi-
cans. D’altra banda, al carrer obrer de la Calla (carrer de 
Sant Francesc) es guarda memòria de l’edifici denomi-
nat «el coro», recordat sobretot perquè era sala de ball 
amb teatre abans de la guerra, però que devia estar 
relacionat amb una societat coral que no hem sabut 
determinar (podria ser la mateixa Talia?). En qualsevol 
cas, cal deixar constància de la presència de societats 
claverianes a Vic en aquestes dècades, malgrat que 
han quedat amagades per la intensitat de l’activitat 
pública dels orfeons, que disposaven de la complicitat 
de la premsa vigatana i del suport de les grans institu-
cions municipals i religioses.

Trobem un interessant exemple d’aquesta situació 
en una notícia a La Aurora (setembre de 1933, p. 3): «El 
passeig de Pep Ventura a Vic. El dijous, dia 7 de juliol, 
tingué lloc la inauguració d’una làpida donant el nom del 
gloriós músic Pep Ventura en el lloc que fins ara s’havia 
anomenat Prat de la Riera.» L’article, signat a Manlleu 
per Eduard  Ricart, president de la Unió Manlleuenca, 
critica el fet d’haver donat el nom del músic emporda-
nès a aquest passeig, ja que «el Prat de la Riera és un 
lloc isolat i, per tant, poc freqüentat i que només serà 
recordat una vegada a l’any per anar-hi a fer una ballada 
de sardanes». Alhora també recrimina l’absència d’un 
carrer a Vic amb el nom de  Clavé i afegeix: «voldrà ésser 
Vic la darrera ciutat catalana on es vegi aquest gloriós 
nom perpetuat en algun dels seus carrers o places?»

Mentre a Manlleu la plaça central de la vila era dedi-
cada a  Clavé, i també tenia presència a Sant Hipòlit, 
l’ajuntament republicà de Vic «oblida» el capdavanter 
de les societats corals. Efectivament, el moviment cla-

verià a Vic havia quedat reduït a petits cercles po pulars 
de les fàbriques i al record del segle XIX, mentre tri-
omfava el moviment dels orfeons. Ara bé, a la veïna 
Calldetenes trobem una notícia del 24 de febrer de 
1931 (Diari de Vich) de l’existència d’una [Societat] 
Choral Calldetenenca, fins ara desconeguda, que podria 
indicar precisament l’arrelament popular que encara 
tenien les societats claverianes entre els treballadors 
de les fàbriques vigatanes.

Torelló, Borgonyà, Vila-seca, Roda i Sant Hipòlit

A Torelló, el 23 de novembre de l’any 1930 la nova 
Societat Choral la Unió Jovenil, adherida de seguida 
als cors Clavé, va fer beneir l’estandard amb destacats 
padrins: el doctor Lluís Thomasa de Subirà i la senyora 
Carme Bellera de Subirachs, i amb la col·laboració 
de la torneria Vidal. Hi participaren els cors Unió 
Manlleuenca i La Veu de Voltregà, i hi enviaren repre-
sentació societats corals de Sant Cugat del Vallès, 
Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Campdevànol i 
Parets del Vallès (La Veu del Ter, núm. 32 i 35; La 
Aurora, gener de 1931, p. 7; Pujol, 1993: 99). La Unió 
Juvenil havia estat fundada uns quants mesos abans, 
ja que pel setembre ja havia enviat representació a una 
celebració a Sant Hipòlit de Voltregà, i acabava d’in-
gressar a l’associació de cors Clavé (La Aurora, novem-
bre de 1930, p. 1), dins de l’empenta renovadora que 
mostraren les societats corals aquell any especial de 
1930. Estava radicada a la taverna de ca l’Argelaguer, 
amb sala de ball i un petit escenari on es representaven 
obres de contingut social (davant de la font del carrer 
de Sant Josep) i en foren els directors Joan  Reixach i 
Casanovas, en «Joanet del Coro» (1877 - 1943), i en 
 «Joanet de Cabrerisses», ebenista expert que tocava 
diversos instruments i tenia una bona veu de tenor, 
segons detalla Antoni Camprodon (1995a: 170-171).
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Pel juliol de 1931 reberen la visita de la societat 
Unió Puigreigenca, que també va visitar Manlleu i 
Vic (La Aurora, setembre de 1931, p. 6). El mes de 
desembre de 1935 Josep Vilá, de la Unió Juvenil de 
Torelló, entrava com a president de la junta comarcal 
de l’associació de cors de Clavé, amb la qual cosa es 
demostrava que el cor torellonenc formava part, jun-
tament amb la Unió Manlleuenca i La Veu de Voltregà, 
dels cors claverians més actius (La Aurora, núm. 12, p. 
7). No disposem de gaires més notícies de l’activitat de 
la Unió Juvenil.

La memòria que Margarida Ayats Puig té d’aquells 
anys situa a Torelló tres cors principals: el del Círcol 
Recreatiu (a la plaça Vella, on hi ha la biblioteca), for-
mat per gent de l’Església i que cantaven caramelles 
[l’Orfeó Cirvianum]; el de ca l’Argelaguer, d’esquerres 
[la Unió Juvenil]; i el Centre Catòlic, de dretes [el cor de 
la Joventut Catòlica]. A més, caldria afegir-hi el Cor de 
les Filles de Maria, que deixa traces des de la dècada 
de 1930 (Pujol, 1993: 99). D’aquesta manera, doncs, 
el panorama seria força coincident amb el de Manlleu, 
amb la diferència de l’orfeó catalanista conservador. 

Antoni Camprodon (1995a: 171) ofereix notícia de 
dos directors de cors que varen estar actius a Torelló 
cap a les dècades de 1920 i de 1930: Jaume  Gurt i 
Arxé (1873 - 1943), nascut a Sora i serrador de fusta, 
i Trinitat  Múrria i Trilla (1891 - 1955), provinent de 
Benifallet i ebenista, que va formar part de diverses 
orquestrines entre els anys vint i els cinquanta i va 
compondre sardanes i una peça estrenada per l’Or-
feó Cirvianum en la festa dels orfeons comarcals a 
Barcelona, l’any 1932. Camprodon (1995b: 155) també 
explica que durant alguns mesos de 1930-1931  Múrria 
va dirigir un cor de curta durada. 

Aquests anys sorgeixen cors en un indret que fins 
ara no trobàvem: a les mateixes colònies industrials. 

Des de les dues darreres dècades del segle XIX comen-
çava a ser freqüent la construcció de colònies indus-
trials a l’entorn de fàbriques, en indrets rurals fins 
aleshores. Aquestes colònies, sota un gran control dels 
propietaris, es varen consolidar com a petits pobles 
obrers durant els anys de la Primera Guerra Mundial, 
i és allí que també hi aparegueren petites agrupacions 
corals. Es tracta de cors vinculats a l’Església, i no pas 
de societats corals laiques i obreristes, i sorgits com 
una activitat alhora formativa i religiosa dels joves 
que era molt ben vista pels propietaris industrials, ja 
que cohesionava el col·lectiu dels treballadors i dels 
habitants de la colònia. Abans de la guerra sempre es 
tractava de cors d’homes, malgrat el dubte que ofereix 
la primera notícia del cor de Borgonyà.

A la colònia de Borgonyà (les Filatures de Fabra & 
Coats, conegudes per «els inglesos») tenim notícia d’un 
cor l’any 1927, que Joan Morera (coord.) (1996: 354) 
descriu com un cor mixt a quatre veus —tot i que les 
altres dades apunten a un cor d’homes i nens, potser 
sí a quatre veus—, que el dia de l’aplec va cantar l’ofici 
i a la sortida oferí un concert amb la interpretació de 
sardanes, cançons populars i el Cant de la Senyera. Pel 
desembre de l’any 1929 mossèn Francesc Serrasolses 
aconseguia aplegar una quarantena d’homes i nens que 
sota la direcció «del mestre  Joan Duran» cantaren la 
missa Te Deum Laudamus de  Perosi amb acompanya-
ment instrumental. L’any 1930, en la primera sortida 
de la colònia, el mateix «chor d’homes i joves» de mos-
sèn Serrasolses i de Joan  Duran tornava a interpretar 
la mateixa missa de  Perosi i altres obres al santuari 
de Núria (La Veu del Ter, núm. 28; Morera (coord.), 
1996: 362-363). L’any 1932 La Veu del Ter (núm. 
73) aporta la notícia d’una llarga excursió: «l’Agru-
pació de cantaires i l’Associació d’Antics Alumnes 
feren una excursió col·lectiva amb autobús segons el 
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següent itinerari: Colònia, Sant Joan de les Abadesses, 
Olot, Banyoles, Figueres, Roses, Ampúries, Escala, 
Palafrugell, Llafranc, La Bisbal, Girona, Santa Maria de 
Corcó, Manlleu, Torelló i Colònia; magnífica excursió 
en la qual trobarem curtes les 21 hores emprades.» 
Aquest mateix any, segons Maria Rosa Comas (Morera 
(coord.), 1996), aquest cor va cantar a la Festa Major. 
No en tenim més dades, tot i que és fàcil d’imaginar que 
va estar en actiu fins als dies de la guerra.

A la colònia de Vila-seca (Sant Vicenç de Torelló) 
trobem un cas anàleg de cor religiós vinculat a una 
colònia, i que consta que ja havia estat fundat l’any 
1914. Les notícies que en tenim, però, corresponen 
als anys 1930 i 1932. L’any 1930 portava el nom de 
Chor Mixte de la Congregació de la Doctrina Cristiana, 
i era conegut com a l’Orfeó Catequístic de Vila-seca. 
No sabem si en els anys anteriors ja era mixt o només 
masculí. Es tractava d’un cor catequístic, o sigui de 
servei a les funcions religioses i amb voluntat de for-
mació catòlica per als seus membres. Va ser dirigit 
pels capellans  Esteve Farrés i Puig i Josep  Pons, i per 
Joan  Reixach. A més de cantar en els actes religiosos 
més importants de la colònia, també va actuar a altres 
poblacions, sobretot a Torelló, i a colònies industrials 
(Colomer, 2003: 44-45). L’any 1930 va visitar la colò-
nia La Plana de Berga, amb una actuació que, a més 
de diversos cants, incloïa la sarsuela en dos actes Els 
Bandolers. Aquell mateix any va anar a Manlleu, on era 
presentat com a «L’Orfeó Catequístic de la Colònia 
de Vilaseca, […] contractat per la Joventut Catòlica, 
per donar, en el local de l’esmentada Societat, un 
concert amb la col·laboració de la eminent solista de 
l’Orfeó Català, Na Andreua Fornells. L’Orfeó cantà 
la primera part amb molta justesa i afinament. La 
segona part anà a càrrec de la Sra. Fornells, acom-
panyada al piano per Mossèn  Brugarolas». Fins aquí 

sembla que es tractava d’un cor molt afí al moviment 
orfeònic i als cors parroquials, però algunes setmanes 
després reberen a la colònia Vila-seca els cantaires 
de La Unió Coral Manlleuenca, i s’entén que els tor-
naven la visita a Manlleu. Aquest fet ens encamina a 
pensar en una relació entre moviments corals molt 
més fluïda del que era d’esperar. La crònica d’aquesta 
visita remarca la joventut del director manlleuenc, 
Joan  Martínez, i algunes peces del programa, amb 
la sardana Llevantina, de Vicenç Bou, i Les flors de 
Maig de  Clavé a càrrec dels visitants, i tots junts La 
Balanguera i Nostre Cant (Collell i Tort (ed.), 1991: 
44-45; La Veu del Ter, núm. 27, 29, 32).

La darrera notícia del cor de Vila-seca és l’article
«Nostre sentit comiat» (La Veu del Ter, núm. 78 (1932), 
p. 5), signat pel «Chor de cantaires» amb motiu del
comiat de mossèn Esteve  Farrés i Puig. La manca de
notícies posteriors probablement indica que la marxa
del capellà va comportar la desaparició del cor.

Encara han quedat notícies esparses d’abans de 
la guerra d’altres cors parroquials a diverses colòni-
es industrials. A la colònia de la Coromina (Torelló), 
tenim notícia d’un Cor Parroquial que abans de la 
guer ra cantava a la missa de la Festa Major (Molera, 
2001: 477-478). A la colònia de Còdol Dret (Roda de 
Ter) queda el record d’un cor que cantava a les misses 
més destacades i per caramelles. I finalment queda 
constància d’un Chor de la Colònia Lacambra en dues 
notícies. Una al núm. 20 de La Veu del Ter, del 26 d’abril 
1930: «El Chor de la Colònia Lacambra ens feu una 
visita [a Torelló] el dissabte de Pasqua a la nit i canta-
ren boniques caramelles acompanyats per l’orquestra 
“Catalunya” i dirigits pel nostre amic En Rafel  Portús.» 
Rafel  Portús ja consta que era segon clarinet i segon 
tenora de l’orquestra La  Protectora Torellonenca l’any 
1918 (Reig, 1975: 25). I una altra d’Antoni Camprodon 
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(1995a: 168), que anomena el Cor La Familiar de La 
Farga Lacambra dirigit per Ramon  Reig i Parés.

A Roda de Ter, aquests anys deixa algunes notícies 
el Cor de la Cooperativa la Pau Rodenca, un cor d’ori-
entació claveriana i situat en aquesta emblemàtica i 
excepcional cooperativa de producció, obra de Ferran 
Alsina i inaugurada el 1899, que comptava amb cafè i 
una important sala de teatre (el Teatre Eliseu). Ollich 
[et al.] (1995: 199) expliquen que el cor era dirigit per 
en Quel  Laio, que no hem pogut documentar. No sabem 
si aquest cor va significar alguna mena de continuïtat 
amb el cor de l’Ateneu i el Cor d’en Meliton, que han 
aparegut en èpoques anteriors, però, en qualsevol cas, 
ja a la dècada de 1930 el Cor de la Cooperativa signifi-
cava l’opció contrària a l’Orfeó Rodenc, en un panorama 
semblant al que hem trobat a Torelló i a Sant Hipòlit. A 
Ressò queda documentada una actuació d’aquest Cor 
de la Cooperativa l’any 1933 (El 13, agost de 1989; 
Ressò, núm. 7, p. 10).

La Veu de Voltregà va ser un dels altres grans 
cors d’aquests anys de 1920 i 1930 i, després de la 
interrupció de 1939, reprengué l’activitat a la dècada 
de 1950 fins a l’actualitat. Per informacions orals 
diverses (Serrallonga, 1986: 343) sabem que va sor-
gir d’una colla d’amics de Sant Hipòlit i de les Masies 
que cap a principi dels anys 1920 es divertien can-
tant a la taverna de can Salero, a la manera dels cors 
d’homes de caramelles i de taverna que hem descrit 
al capítol segon, i també en berenades a la font del 
Ferran (Padrós, 1989).43 Amb el nom de «el coro d’en 
Xixa» o «de can Xixa» eren coneguts en els diversos 
anys que cantaren caramelles,44 almenys des de 1923. 

43. N’ha quedat el record d’alguns noms: Joan Forcada, Josep Pous, Josep 
Ferré, Josep Serra, Joan Serra, els Rius de Vinyoles, Eudald Muntañà, Joan 
Usart i Lluís Rodrigo.
44. Quan ja foren un cor instituït, s’empipaven si se’ls denominava «els 
xixos» (Anglada, 2008: 134).

L’any 1927 es transformaren en un cor masculí esta-
blert dins del moviment claverià: «ha ingresado en la 
Asociación la sociedad coral “La Veu de Voltregà”, la 
cual ofrece a todas las aliadas su domicilio social, sito 
en la calle Mayor, 24, de San Hipólito de Voltregá» 
(La Aurora, agost de 1927, p. 4). El primer director va 
ser Vicenç  Francàs,45 «Vicentet», i a partir de 1935 
Pepet  Espadaler. Amb el temps assajaren en locals 
molt diversos: a Can Salero, a la Fonda, a can Xendu, a 
l’Ateneu i a la Pista. Per això en alguns papers consta 
com «el cor de l’Ateneu» (Records, 1994: 203). Dolors 
Abeyà recorda que assajaven cada dimarts i cada 
dijous a can Salero. I segons ens diu també Padrós, se’ls 
atribuïa el nom de La Veu «per lo cridaners que eren», 
detall que ens fa pensar que l’estètica del cant devia 
ser potent i de timbre penetrant. 

En una crònica de les activitats de La Veu de l’any 
1927, publicada a La Aurora (1928, núm, 1. p. 6), Eudald 
Muntañà, aleshores secretari del cor, explica: «encar 
que de poc en poc l’entitat progressa, es complau en 
manifestar que durant el finit any, ha realitzat tres 
actes quina importancia detallarem. El dia de Pasqua 
de Pentecostés férem una visita a la ciutat d’Olot, fent 
los 75 quilometres en autos i sent-nos molt agradosa 
nostra estada en la ciutat. Fent una visita al “Centre 
Obrer” on cantárem Salut cantors, L’Emigrant, La festa 
de la vila, Toc d’oració, L’Aubada y Vigilia de Nadal 
[…] Mes tard vingué el dia de Tots Sants en que fórem 
cridats per la Junta de Beneficencia d’aquesta vila per 
a que donguessim un concert benéfic per a ingressar 
fondos a la caixa. […] El dia 11 de Desembre visitárem 
Sant Pere de Torelló, on forem molt ben rebuts per 
tota la població […] A la tarda donárem un concert en 
la societat “l’Unió” […] Salut als cantors, La festa de la 

45. Que també dirigia l’Orquestra  Els Angelets, vinculada a la Joventut 
Catòlica.
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vila, l’Emigrant, Vigilia de Nadal, Dins lo bosch i l’Himne 
Voltreganès.» Ja veiem que visitaren el centre obrer 
d’Olot, a més de col·laborar en una capta benèfica en 
l’habitual línia claveriana. Recordem que la societat La 
Unió de Sant Pere de Torelló l’any 1906 havia fundat un 
cor, del qual no coneixem cap més notícia posterior.

Pel maig de 1928 van rebre la visita de L’Agrupació 
del Centre Cooperatiu de Pescadors de la Barceloneta 
(La Aurora, juliol de 1928, p. 2). Els recolliren a l’estació 
de tren de Vic i a Sant Hipòlit foren rebuts per la Veu 
i l’orquestra  Els Angelets. Visitaren l’alcalde i, havent 
dinat, hi hagué sis sardanes al Centre Catòlic. Havent 
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sopat varen anar al teatre de les Joventuts Catòliques i 
l’endemà varen fer una costellada a la font de Serratosa. 
El fet que fossin rebuts pels Angelets, l’orquestra del 
Centre Catòlic, i que visitessin el local del Centre i de 
les Joventuts Catòliques, permet veure la col·laboració 
entre el cor Clavé de la Veu i els sectors catòlics, difícil 
d’imaginar un parell de dècades abans. Les sardanes 
també ens fan adonar que alguns cors claverians assu-
mien els símbols catalanistes que trobàvem rebutjats 
en les dècades del canvi de segle. En una altra crònica 
de La Aurora (1929, núm, 3, p. 4) hi ha constància de la 
visita de La Veu a Berga, on tingueren un cert desencís 
per la poca rebuda de la població.

El 23 de febrer de 1930, justament al principi 
d’aquest any tan singular, celebraren la multitudinària 
festa de benedicció de l’estandard, un gran esdeveni-
ment vilatà (La Aurora, abril de 1930, p. 1-2). Actuaren 
com a padrins Maria Concha Capellades de Serrabou, 
esposa de Domingo Serrabou, i hi assistiren les soci-
etats la Unió Coral de Manlleu, els Pescadors de la 
Barceloneta, Sempreviva de Campdevànol, Flors de 
Maig de Ripoll i Talia de Vic. «Acte seguit fou forma-
da la comitiva […] senyor Alcalde i dos regidors en 
representació de l’Ajuntament, comissions del “Centre 
Obrer Democràtic Liberal”, de la “Joventut Catòlica” 
amb dos estandarts, de la “Germandat”, “Cooperativa 
Esperanza”, “Teatre Català” i “Beneficiència” i per últim 
“Veu de Voltregà”, seguida de tot el poble en massa.» 
Tornem a trobar, doncs, la participació tant de les 
entitats obreres com de la Joventut Catòlica i dels 
catalanistes del Teatre Català. 

Pel setembre ja havien aconseguit donar el nom de 
 Clavé a la plaça del Fossar (La Aurora, agost de 1930, 
p. 7 i octubre, p. 1), com s’estava fent aquells mesos a 
moltes ciutats i viles del país, i hi posaren una inscrip-
ció honorífica a la inauguració de la qual hi assistiren 

els senyors Capdevila i Perles, president i vocal de l’As-
sociació Euterpense dels Cors de Clavé, i representa-
cions de les societats Els Pescadors de la Barceloneta, 
Talia de Vic, la Unió Manlleuenca, «la novella Unió 
Jovenil de Torelló» i també l’entitat Centre Obrer de 
Sant Hipòlit. Pel novembre La Veu va participar en la 
trobada de cors a Torelló, amb motiu de l’estrena de 
l’estendard de la Unió Juvenil.

Durant els anys de la República La Veu va dur a 
terme una intensa activitat i, en el dir de la gent, bona 
part del cor se sentia molt proper a l’opció política 
d’Esquerra Republicana. Entre els cantaires, hi trobem 
tant treballadors de les fàbriques com artesans i gent 
amb aficions poètiques. El primer padrí d’honor de 
l’estendard de la Veu va ser Joan Salvador, mestre de 
l’Escola a l’etapa republicana, i que va ser afusellat l’any 
1939 (Anglada, 2008: 120).

Musicalment també adquiriren una bona conside-
ració, ja que cap a l’agost de 1931 varen participar 
a Barcelona en una celebració amb els amics de la 
Cooperativa de Pescadors de la Barceloneta, i en la 
crònica de La Aurora (setembre de 1931, p. 1) es des-
tacava la presència de «La Veu Voltreganenca» entre 
les setze societats presents, ja que «obtingueren un 
franc èxit aixís com son director el mestre  Francàs per 
la justesa i afinació amb que cantaren La nostra ense-
nya, la font del torrent i la dança de l’amor». Signa la 
crònica «un que hi era».

Pel maig de 1932 reberen la visita de La Dalia 
Barcelonina (La Aurora, juny de 1932, p. 5-6), i l’amis-
tat amb el cor barceloní es tornà a explicitar quan es 
retrobaren en una excursió de tots dos cors a Cassà de 
la Selva i a Sant Feliu de Guíxols pel juny de 1933 (La 
Aurora, juliol de 1933, p. 6-7).

L’activitat va quedar del tot interrompuda en els 
mesos inicials de la guerra i de les col·lectivitzacions. 
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La Veu no es tornaria a fer sentir fins a principi de la 
dècada de 1950.

Els cors de la conca del Ter mitjà 
en la postguerra

La guerra i les col·lectivitzacions representaren 
la pràctica inactivitat de tots els cors de la conca del 
Ter. Els orfeons, gairebé tots vinculats a l’Església o 
al catalanisme conservador, quedaren desarticulats 
i amb els béns confiscats. Les societats claverianes, 
afectades per la confusió dels primers mesos i per les 
col·lectivitzacions, quedaren, de fet, també inactives. 
La vida social es va orientar més cap al ball i a la diver-
sió, quan això era possible, i no pas cap a l’associacio-
nisme cantat. Els religiosos varen patir una persecució 
sistemàtica, Mn. Miquel  Rovira va ser empresonat i 
alliberat gràcies als bons oficis del polític basc Manuel 
de Irujo (Casanovas [et al.], 2004: 106). A Torelló, Mn. 
Lluís  Brugarolas va rebre a l’inici del conflicte una ofer-
ta sorprenent: ser acollit pel sindicat de músics de la 
vila i per la Junta Revolucionària, amb l’argument que 
era el primer d’entre els músics i el mestre de la majoria 
(Camprodon, 1995b: 211). Després de ser empreso-
nat a Barcelona, va poder ser alliberat pel sindicat de 
músics torellonencs i va morir de mort natural abans 
d’acabar el conflicte bèl·lic. 

Un cop acabada la guerra, les prohibicions de qual-
sevol tipus d’associacionisme van estroncar la possibi-
litat d’existència dels cors. Uns eren eradicats del tot 
per les vinculacions obreres o sindicals, o per haver col-
laborat amb les autoritats republicanes. Uns altres, per 
haver tingut una clara trajectòria catalanista. I molts 
per totes dues coses. A Barcelona només l’Orfeó Català 
va poder reprendre els assajos sota dràstiques condici-
ons repressives, i no va ser legalitzat fins a l’any 1945.

Dins del silenci i la grisor dels primers anys de la 
postguerra només es pogueren tornar a fer sentir 
alguns cors parroquials, com la Schola Cantorum a 
Manlleu i a Vic (i la Schola Puerorum vigatana). Dels 
orfeons, l’Orfeó Rodenc del Centre Catòlic va intentar 
una represa que va resultar molt breu. La gran excepció 
d’aquests anys va ser l’Orfeó Vigatà. Gràcies al caràc-
ter d’entitat molt vinculada a l’Església, i gràcies als 
bons contactes de Manuel Riera, alcalde de Vic, amb 
el governador civil, l’Orfeó Vigatà va reprendre gaire-
bé de seguida l’activitat, en un cas únic a Catalunya, 
i ja era legal l’any 1943. La sorpresa és encara més 
gran si tenim en compte que va reprendre el càrrec 
de president, fins a 1945, Manel Sala, que havia estat 
regidor a l’ajuntament republicà pel Partit Catalanista 
Republicà (Casanovas [et al.]. 2004: 108-114). Això sí, 
qualsevol escrit s’havia de fer en castellà, el nom oficial 
era Orfeón Vigatá i les quatre barres de la senyera ana-
ven «complementades» amb una faixa amb la bandera 
espanyola. La recuperació de les cançons en català va 
ser, a Vic, menys problemàtica que a altres indrets de 
Catalunya, mentre fossin presentades com a folklore i 
s’evitessin del tot les patriòtiques. I el teatre, primer 
només en castellà, a partir de 1947 va poder acollir 
moltes obres en català (Casanovas [et al.], 2000: 124-
135). L’orfeó es va convertir en una de les poques 
associacions sòlides de la vida vigatana de la dècada 
de 1940, col·laborava fins a un cert punt amb l’autori-
tat de la dictadura i prenia part en les celebracions del 
franquisme. Això, però, li va permetre un cert marge 
d’acció dins de les circumstàncies de repressió política 
i social, i especialment per esquivar mínimament la 
repressió a la cultura catalana. En aquesta situació va 
poder acollir activitats del Centre Excursionista i de 
grups de teatre que no tenien existència legal. A partir 
de 1944 reprengueren l’anual pelegrinatge al santuari 
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de Puig-l’agulla i en feren un símbol religiós i cívic. Va 
ser especialment emotiva la participació de l’orfeó 
el 3 de juny de 1945 a Folgueroles en la celebració 
del centenari del naixement de Verdaguer, davant 
d’una multitud que va rebre amb grans aplaudiments 
la interpretació de L’Emigrant per primera vegada 
després de la guerra. Pel juny de 1948, amb motiu 
del lliurament de la medalla d’or de la ciutat de Vic a 
mossèn  Rovira, va causar impacte i un cert malestar a 
les autoritats el discurs en català de Joan  Llongueras, 
en el qual va reivindicar la figura de  Millet i de l’Orfeó 
Català. Les actuacions al Palau de la Música Catalana 
l’any 1949 i, juntament amb l’Orfeó Català, l’any 1951, 
van ser considerades la culminació musical d’aquest 
període de l’entitat (Casanovas [et al.], 2000: 116-118 
i 135-137). L’any 1952 l’Orfeó Català visitava Vic dins 
de les celebracions dels cinquanta anys de l’orfeó de 
la ciutat, gairebé repetint la visita de l’any 1900. A 
partir d’aquesta data, mossèn  Rovira va anar delegant 
la tasca de direcció a Rafael  Subirachs, i amb la seva 
mort, l’any 1957, es tancava una llarguíssima etapa 
d’activitat coral a la ciutat.

Fora de l’Orfeó Vigatà, l’activitat coral va quedar 
reduïda a intents de cors parroquials (a Vic tenim 
notícia d’un a la parròquia del Carme els anys 1940 i un 
altre a la del Remei ja el 1952) i, ben aviat, a una tímida 
recuperació de les caramelles de Pasqua. Les carame-
lles gairebé arreu varen ser traslladades de la nit al 
matí següent i les cantaven nens i alguns joves agru-
pats al voltant de la parròquia i d’algun jove vicari que 
dinamitzava la nova Acció Catòlica del bisbat. Aquesta 
tendència va anar creixent cap a la dècada de 1950.

A Sant Hipòlit, quan es va acabar la guerra els 
guanyadors volien cremar l’estandard de La Veu de 
Voltregà, que va quedar completament dissolta. Des de 
1941, i sota el pretext de les cantades de caramelles, 

amb el nom de La Violeta tornaren a actuar una petita 
colla d’antics cantaires de La Veu i amb diverses noves 
incorporacions, sempre només homes i amb una violeta 
primaveral a la solapa. Aquest cor va estar actiu fins a 
aproximadament 1953. A partir de 1950 els cors de 
Clavé varen començar a obtenir permís governatiu per 
reorganitzar-se, però sota les condicions d’un acos-
tament obrer al règim de Franco, d’evitar cançons de 
temàtiques que es poguessin entendre com una reivin-
dicació obrera o catalanista, i de limitar molt el nombre 
de cançons en llengua catalana. La Veu de Voltregà 
encara va trigar algun any a refer-se. Amb la refundació 
de La Veu cap a l’any 1953 o 1954, La Violeta va deixar 
d’actuar (Padrós, 1989). La primera gran celebració 
claveriana a la comarca va ser a Sant Hipòlit en ocasió 
de l’homenatge de les societats corals a  Clavé, el 29 de 
maig de 1955, amb la inauguració d’un bust i d’una placa 
commemorativa a la plaça que duu el nom del músic. La 
Veu va reprendre una discreta activitat, centrada en 
les caramelles de Pasqua i sense cap interrupció fins 
a l’actualitat, tot i que a partir de 1974 abandonaren la 
formació únicament d’homes per incorporar-hi dones 
(Padrós, 1989: 9). És, sens dubte, el cor amb una trajec-
tòria més llarga a Sant Hipòlit.

A Manlleu, els primers a cantar en públic durant 
la postguerra també foren les petites colles de cara-
melles, a part de la Schola Cantorum i, ja a final de la 
dècada de 1940, del Cor de Filles de Maria. Alguns 
d’aquests grups de caramelles i una colla d’antics can-
taires de la Unió Coral Manlleuenca aconseguiren, l’any 
1954, el permís governatiu per crear un nou cor Clavé, 
la Societat Coral La Cítara, malgrat l’explícita oposició 
de l’alcalde, com ens explicava el que en fou el primer 
director, Jaume  Roma. Aquest cor, fundat per Lluís Pou 
i Solà, que ja havia fundat l’antiga Unió Coral, també va 
prendre el nom d’Unió Coral La Cítara, al·ludint al cor 
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manlleuenc d’abans de la guerra. El centre de l’activitat 
pública també varen ser les caramelles. En els estatuts 
del 31 de març de 1955, hi consta Pere Sallés i Alsina 
com a president i l’adreça del carrer del Pont, número 
40. El cor va ser dirigit de 1954 a 1960 per Jaume  Roma 
Degés, en els anys 1960 i 1961 per Pere  Pou, i després
per Antoni  Puntí. No ens consta que tingués continuïtat 
més enllà de 1964. Només de formar-se, es va associar
a la federació de cors de Clavé i, l’any 1962, va celebrar 
el centenari de la Societat Coral El Progrés, de la qual
es considerava continuador.

A Torelló, al programa de la Festa Major de 1948 
(amb alguns textos ja en català) un cronista de l’any 
anunciava que feia poc que havia començat a assajar 
el Chor Parroquial, amb homes i noies, i un repertori 
bàsicament de cant gregorià. També expressava que 
hi havia la intenció de crear una Escolania al santuari 
de Rocaprevera, i acabava lamentant que no s’hagués 
reconstruït «l’enyorat» Orfeó Cirviànum, que mai més 
no va tornar a cantar. A Roda de Ter, consta un cor 
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par roquial actiu l’any 1945 i la creació de la Schola 
Cantorum l’any 1950 (Roda de Ter, 36: 2). A la colònia de 
Borgonyà, queda el record d’un cor d’homes que cantava 
una missa de  Perosi en les dècades de 1950 i principi de 
1960. A la colònia Vila-seca, ja a la dècada de 1940, un 
cor de noies cantava a l’església. A la Farga de Bebié, en 
els anys 1940, va ser-hi molt actiu un vicari que orga-
nitzava l’oci juvenil i les cantades de caramelles amb 
homes i noies. Entre les dècades de 1940 i de 1950, un 
cor de noies de la Farga de Bebié interpretava motets 
eucarístics per la Puríssima (8 de desembre). No sabem 

si correspon a «l’Escolania» que figura en dos progra-
mes de Festa Major de 1949 i de 1952 com a intèrprets 
d’un motet. Des de 1960 el «cor de la colònia» de la 
Farga de Bebié cantava els goigs a la patrona, la Mare 
de Déu del Carme, a l’ofici de la Festa Major (Vinyeta, 
2002: 95 i 96).

Un cas revelador és el de Gurb, un poble majorità-
riament rural en el qual fins ara no havíem trobat cap 
notícia de cors organitzats. En les dècades de 1950 i de 
1960 va ser-hi actiu un Chor Parroquial a la parròquia 
de Sant Andreu dirigit per Joan  Tió, i del tot relacionat 
amb el moviment d’Acció Catòlica. Com no podia ser 
altrament, ha quedat en el record que cantaven la Missa 
Pontificalis de Lorenzo  Perosi (Ponce (coord.), 2002). 

A Sant Quirze de Besora, l’Orfeó Muntanyenc ja havia 
quedat molt afectat per la mort del director i ànima, 
Ramon  Espadaler, per l’abril de 1936, i la guerra el va 
dissoldre completament. Només d’acabar el conflicte va 
tornar a estar actiu el Centre Catòlic Cultural, i en el seu 
si una colla començaren a cantar per Setmana Santa, 
caramelles, misses i els Pastorets dirigits per Pepet 
 Quer Picart, que serà l’ànima de tota l’activitat cantada, 
amb un cor que pren força estabilitat des de 1940 fins 
a 1959. Dins de l’associació catòlica varen muntar sar-
sueles i varen participar en les moltes obres de teatre 
d’aquestes dues dècades, amb els cantants dirigits 
sempre per  Quer, com anteriorment ho feia  Espadaler. 
La novetat d’aquests anys va ser el paper important 
que hi varen començar a prendre les noies. Pel febrer de 
1953, el Centre Catòlic va organitzar un gran homenat-
ge a Ramon  Espadaler, amb la mostra de la senyera de 
l’Orfeó Muntanyenc i la participació en un concert a càr-
rec de l’Orfeó Vigatà, dirigit per mossèn Miquel  Rovira 
(Panicot, 2004: 44-50). Panicot aporta l’existència, l’any 
1959, d’una secció coral completament femenina que 
intervé a les misses cantant els motets. I a final d’aquell 
any es reorganitzava l’Orfeó Muntanyenc, sempre dins 

Estendard de la Societat Coral la Cítara, de Manlleu, dipositat al MIT. 
(Lluís Grané. Fons MIT)
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del Centre Catòlic, que va ser presentat públicament 
el 19 de març de 1960, amb cinquanta-sis cantaires i 
dirigit per  Josep Cruells. A partir d’aquí desenvoluparen 
una notable activitat al poble, centrada també en les 
caramelles de Pasqua, i algunes sortides, com l’anada 
a Montserrat (Panicot, 2004: 55-58). La nova etapa de 
l’Orfeó Muntanyenc tindrà el paper d’activisme cultural 
catalanista que varen prendre gairebé tots els cors de la 
comarca en la dècada de 1960.

Pel que fa al repertori, en les dècades de 1940 i de 
1950 es reprengué gairebé sempre el repertori habi-
tual de les dècades de 1920 i de 1930, amb especial 
presència del repertori religiós en llatí, que no presen-
tava cap problema davant del nou règim, i amb una 
disminució de les cançons en català, que s’hagueren 
«d’equilibrar» amb obligades cançons en castellà, molt 
sovint compostes a corre-cuita en la dècada dels qua-
ranta pels mateixos autors del moviment orfeonístic. 
Evidentment, els cants patriòtics i reivindicatius eren 
impensables, i els cors Clavé foren més valorats per 
l’himne claverià Gloria a España, que no pas per Els 
Xiquets de Valls o La maquinista, la polca que repro-
dueix el món sonor del treball d’una fàbrica.

Malgrat aquesta repuntada dels anys 1950, l’acti-
vitat coral no va recuperar ni de bon tros la intensitat 
de la preguerra. Si a això hi afegim les importants 
transformacions socials, productives, de transports i 
de mitjans de comunicació que s’estaven produint els 
anys 1960, podem entendre les consideracions que 
feia el mateix Josep Capdevila i Ventosa, president de 
la Federació de Cors de Clavé, pel gener de 1961 als 
representants dels cinc cors Clavé en actiu aleshores a 
les comarques d’Osona i del Ripollès (només La Cítara 
i La Veu, de la zona estudiada, però La Cítara deixarà 
d’existir poc després, vers 1964):

Habla sobre la fructífera labor de las corales ubicadas en 
los distintos pueblos y se lamenta del hecho lamentable 
de que antes en todas las poblaciones de la comarca 
había una coral, cosa que hoy no pasa (La Aurora de Clavé, 
gener de 1961, p. 4).

Els models d’abans de la guerra, tant el dels antics 
cors Clavé masculins com també el dels orfeons mix-
tos, perdien la presència i la rellevància social. A l’àrea 
barcelonina s’estaven desenvolupant nous models que, 
a més de la inqüestionable integració femenina, repre-
sentaven unes noves actituds socials, un nou repertori 
cantat i una nova orientació cultural i catalanista. És 
l’època de les «corals». Des de la Coral Sant Jordi (1947), 
Oriol  Martorell impulsà un nou moviment coral, aquests 
anys encara en clara oposició al moviment orfeonístic, 
que a final dels anys 1950 i en tota la dècada de 1960 
es va estendre a totes les ciutats mitjanes de Catalunya 
des d’ambients joves, coincidint amb l’inici de la Nova 
Cançó, d’Òmnium Cultural i de les primeres accions per 
una Escola Catalana. El model coral serà l’europeu (À 
choeur joie, Europa Cantat), i el repertori inclourà des 
de la polifonia antiga i la producció coral més valora-
da per l’acadèmia, fins a les primeres propostes de la 
denominada música antiga i als «espirituals negres».

A la comarca això es va traduir en l’aparició de nous 
cors d’aquesta nova onada (Coral Canigó a Vic, 1963, 
Coral Escreix a Borgonyà, 1968, Coral Esplai a Roda de 
Ter, 1968 i Coral Rogent a Manlleu, 1969), amb les cor-
responents corals infantils. Aquests cors marcaren una 
important ruptura amb els models anteriors, de qui es 
consideraren «oponents» durant alguns anys. Però la 
renovació també va acabar arribant als dos cors Clavé 
que mantenen continuïtat fins avui a la comarca d’Oso-
na (La Veu de Voltregà i La Violeta de Centelles), amb 
la incorporació de dones, i per tant del model coral mixt 
a quatre veus, a mitjan dècada de 1970. L’Orfeó Vigatà 
també tindrà una profunda renovació els anys 1980.
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La creació de les societats corals a la conca del Ter 
en la dècada de 1860 no es va fer des del no-res. Abans 
dels coros ja hi havia una societat que cantava i que, 
sobretot en els ambients masculins, cantava «a veus», 
o sigui fent una polifonia oral simple de dues o de tres
línies melòdiques. Podem sintetitzar els ambients on
més cantaven els treballadors de les fàbriques en tres
apartats principals, tots tres ambients populars ben
separats de les activitats musicals de les classes altes
o burgeses:

— La feina a les fàbriques, amb l’afegit de les cami-
nades d’anada i de tornada. Els testimonis que hem 
recollit d’aquestes cantades —gairebé «invisibles» 
des de la documentació escrita i gràfica— indiquen 
que eren protagonitzades sobretot per les dones i 
que es feien en els ambients més femenins dins de 
les fàbriques. Hi havia una notable presència de les 
cançons narratives i de les balades reaprofitades 
de la tradició oral antiga, a més de les cançons de 
moda de cada període i de les corrandes satíriques. 
Generalment eren cants monòdics, però a vegades 
també cantaven fent «l’alt i el baix».

— Les tavernes, centre de l’oci i de la sociabilitat 
masculina. Aquí ja era molt habitual cantar a dues 
i tres veus, amb una varietat de cants que ana-
ven des d’atrevides cançons narratives antigues a 
cants republicans, sardanes i balls d’època. Hi eren 
corrents les lletres republicanes o de crítica obrera, 
els jocs, els dobles sentits i els cants eròtics.

— Els rituals religiosos. D’una banda, els cants de 
caramelles i els rituals religiosos de carrer, en els 
quals participaven significativament les colles de 
taverna i una bona part de cantaires «descreguts», 
i, d’una altra, els cantadors de les velles confraries 
religioses, que actuaven com a comunitats d’ajuda 

mútua i de construcció de la vida col·lectiva. Tots 
cantaven amb polifonies orals a dues o tres veus.

L’encert de  Clavé a l’hora de crear les societats 
corals va ser saber transformar aquests cants populars 
en una nova proposta de cants que es fonamentaven en 
un ideal cívic. A partir de la coneixença que va tenir de 
cors francesos i centreeuropeus,  Clavé va mobilitzar 
els homes obrers, i de manera especial els obrers 
joves, amb la intenció de fer-los sentir orgullosos de 
ser treballadors, orgullosos i responsables de la feina 
ben feta i de la classe social a què pertanyien. Des d’un 
regeneracionisme que actualment potser veuríem com 
a massa paternalista, va fer que cantar junts posés les 
bases d’una societat construïda col·lectivament sobre 
els nous valors de progrés, d’ajuda mútua fraternal, de 
dignitat en el fer i en el vestir, d’educació en la lectura 
i en el refinament de les maneres. Cantar junts servia 
per crear comunitat i consciència i, alhora, per avançar 
vers un ideal nou de societat lliure, harmònica, orde-
nada i laica, o sigui, uns valors molt d’acord amb els 
ideals republicans i amb el credo maçònic de  Clavé. El 
preu era allunyar els obrers joves del vi de les taver-
nes, de les vulgaritats i les cançons eròtiques, i fer-los 
apadrinar pels il·lustrats d’idees avançades. Les dones, 
no podia ser altrament en el pensar popular de l’època, 
quedaven del tot apartades del model claverià de soci-
abilitat. Al principi va compondre els cants utilitzant 
sobretot el castellà de retòrica romàntica, que aquells 
anys representava «el progrés» i la modernitat. Més 
endavant, però, en els anys de la Restauració dels Jocs 
Florals, alternava la retòrica castellana amb la nova 
poesia catalana de la Renaixença.

El procés d’implantació dels cors Clavé a la conca 
del Ter va anar de bracet amb els anys de la primera 
gran expansió de la indústria tèxtil, en les dècades de 
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1860, 1870 i 1880. La creació de societats corals d’ori-
entació obrerista va ser sorprenentment ràpida i homo-
gènia a totes les ciutats i viles d’Osona i del Ripollès on 
hi havia una certa presència de fàbriques. Aquests anys 
són poc apreciables les diferències entre els dos grans 
nuclis, Vic i Manlleu, excepte en el suport de l’ajunta-
ment de Vic a la creació de la Societat Coral Ausetana. 
Malgrat les suspicàcies de determinats cercles religio-
sos tradicionalistes i de les prohibicions del bisbe de Vic 
a la participació de les societats corals en les celebraci-
ons religioses, no tenim notícia d’una oposició directa a 
l’existència dels cors. Tot indica, però, que l’activitat de 
les societats va ajudar activament a la divulgació de les 
idees republicanes i al sindicalisme obrer.

Durant els anys de la Restauració de la monarquia, 
després del període republicà, les societats corals ja 
es trobaren amb més entrebancs, i les ideològicament 
més obreristes, amb una oposició decidida de l’Esglé-
sia. Des de 1880 fins a la Setmana Tràgica de 1909 es 
va anar dibuixant una clara oposició entre les societats 
laiques i obreres —de vegades amb una evident sinto-
nia amb el socialisme o amb l’anarquisme que creixia 
en aquells anys— i els centres de la Joventut Catòlica 
que, des de les institucions eclesiàstiques i des del 
tradicionalisme, es varen anar aposentant a totes les 
poblacions fabrils. En les dècades de 1880 i de 1890 
es començava a implantar la nova ideologia catalanista 
recolzada per sectors conservadors i liberals, tant de 
l’Església com dels propietaris, i que des dels sectors 
obrers es va veure de seguida com una amenaça. En 
aquestes dècades l’oci de les viles petites s’organitzava 
des de la bipartició entre el cafè o local «de les dretes» 
i el «de les esquerres», model que en diversos casos va 
arribar fins a l’any 1936. En les poblacions més grans el 
panorama era més complex, però determinat gairebé 
sempre pels sectors econòmics i ideològics.

A partir de l’any 1900 arribava a la comarca el nou 
model d’associacionisme coral: l’orfeó. A recer de l’im-
portant moviment iniciat per l’Orfeó Català, entre 1900 
i 1920 varen sorgir orfeons a Vic —dos—, a Sant Quirze 
de Besora, a Torelló, a Sant Hipòlit de Voltregà, a Roda 
de Ter i a Sant Pere de Torelló. Significativament, a 
Manlleu, amb una clara hegemonia obrera en aquests 
anys, mai no s’hi va arribar a crear cap orfeó. Els orfe-
ons representaren una novetat a tots els nivells. D’una 
banda, obrien el cant col·lectiu a una nova estètica i a 
un nou repertori, que podríem qualificar de «modernis-
ta» i d’elitista en contrast amb l’ancorament romàntic 
i popular de les societats claverianes. La música era 
idealitzada com a valor autònom i espiritual, i era sepa-
rada de la representació escènica, sobretot de l’òpera 
italiana. La part corporal i sensual del cant quedava 
desautoritzada; calia apartar la veritable i «purifica-
da» música del ball, del teatre o de la diversió, i encara 
més dels textos mundans, alhora que calia treballar els 
clàssics antics de la polifonia religiosa, tot just desco-
berts, i la cançó popular catalana des d’una sublimació 
màxima. El control, la mesura i l’ordre, a més d’una més 
alta exigència tècnica, posaren les bases d’una nova 
estètica de la veu i del dir cantat, que es volia diferen-
ciar de l’expressivitat directa i de la potència tímbrica 
—«mediterrània», afegiria algú— dels cors claverians. 
La incorporació de noies o de «senyoretes» (i no pas de 
dones, o almenys de dones casades, com molt sovint 
s’afirma!), juntament amb els nens, permetia un canvi 
en les característiques del conjunt de les veus, fins 
aleshores només masculines. Evidentment, el control 
social i moral dels orfeons permetia la participació 
d’aquestes noies sense cap «perill».

El nou ideal estètic estava vinculat als moderns 
cors d’Alemanya i de França, i al mateix temps tenia el 
corresponent referent ideològic. Els orfeons foren uns 
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dels màxims divulgadors populars de l’empenta cata-
lanista d’aquells anys, recolzada sobretot en sectors 
conservadors i en sectors catalanistes de l’Església. 
Amb un repertori de cançons populars catalanes har-
monitzades, de clàssics catalans del renaixement i de 
dos cants que de seguida es convertiren en emblemes, 
Els Segadors i el Cant de la Senyera, els orfeons acon-
seguiren un potent imaginari patriòtic que, ajudat per 
les reiterades prohibicions governatives (com la de Vic 
de 1920), es va transformar en un aglutinador popular 
indiscutible. Amb el bisbe Torras i Bages l’Església 
vi gatana prenia la iniciativa i s’avançava als esdeveni-
ments fent ensenya de l’activitat moralitzadora i cívica 
dels orfeons. Enfront dels conflictes laborals i de les 
vagues obreres, enfront de l’oci modern centrat en el 
ball, la sarsuela i el teatre còmic, els orfeons permetien 
formular uns certs ideals de comunitat.

I el bisbat i l’ajuntament de Vic apostaren decidida-
ment per aquesta via, mentre que Manlleu representa-
va en aquests anys el model oposat. Les societats cla-
verianes estaven passant uns anys dolents, sobretot a 
partir de la Setmana Tràgica. La situació va començar 
a canviar a principi de la dècada de 1920: les societats 
corals varen assumir molts dels plantejaments catala-
nistes dels orfeons i varen reprendre una certa inici-
ativa cívica. Durant els anys de la dictadura de Primo 
de Rivera la repressió va dissoldre alguns orfeons i va 
limitar les activitats d’altres, mentre es desvetllava 
la renovació de les societats corals amb la creació de 
noves entitats a Manlleu, a Sant Hipòlit i, ja el 1930, 
a Torelló. L’oposició entre orfeons i societats corals 
es feia menys evident, alhora que l’activisme catòlic 
creava arreu cors parroquials. En les dècades de 1920 
i de 1930 sorgiren diversos d’aquests cors d’orientació 
religiosa a les colònies fabrils, un indret on mai no hem 
tingut notícia de societats corals laiques, probable-

ment a causa del control unificador que hi exercien els 
criteris de l’empresa.

L’any 1930 va ser un any d’un esclat singular d’il-
lusions col·lectives i d’una intensa activitat cantada a 
tota la comarca, emmarcades dins d’un creixent com-
ponent republicà i catalanista: just després de la disso-
lució del darrer govern de la dictadura, per Pasqua de 
1930 ja es referen els orfeons prohibits i les places i els 
carrers foren ocupats pels cants no permesos fins lla-
vors. Aquell any i els dos següents proliferaren les tro-
bades d’orfeons i de societats corals i els concerts, i les 
entitats desplegaren una gran varietat de vida cultural. 
Malgrat que la xarxa associativa dels orfeons i la de les 
societats claverianes es mantenien del tot separades, 
i malgrat les diferències ideològiques de cada cor i les 
circumstàncies de cada localitat, les col·laboracions 
sovintejaren. A partir de 1933 es detecta un afebliment 
de l’activitat, i probablement més a partir dels conflic-
tes polítics de 1934. La guerra, les confiscacions i les 
col·lectivitzacions varen convergir a aturar gairebé del 
tot l’activitat cantada de la comarca.

La postguerra va deixar el país sense veus, fora 
dels cors parroquials i de les caramelles, gairebé en 
analogia amb la indústria malmesa. Aquells anys l’ac-
tivitat coral era ben minsa i ja es detectava un cert 
abandonament dels cors per part dels homes joves 
i un increment del nombre de noies. Sense tenir una 
interpretació convincent d’aquest fet, potser l’aban-
donament de la joventut masculina dels cors s’ha d’en-
tendre com un abandonament de la construcció de la 
presència pública en la vida social, precisament en uns 
anys de grans dificultats personals i laborals i de grans 
pressions institucionals. Mentre que les noies aprofi-
tarien l’oportunitat d’assumir una presència social que 
els era negada en altres àmbits de la vida, i amb menys 
perill de ser objecte de la repressió per part del poder. 

/ Per acabarÍndex
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Els canvis en l’eix masculí/femení i en l’eix jove/madur 
es van anar remarcant a partir de 1950. Malgrat la revi-
falla dels anys cinquanta, els pocs cors que seguiren 
el model anterior a la guerra es veieren abocats a una 
profunda transformació entre les dècades de 1960 i 
1980.

Des dels anys seixanta es començaren a crear cors 
sota el model de la Coral Sant Jordi, que renovava pro-
fundament el repertori i l’estètica interpretativa, a més 
de rejovenir la composició de les, des d’ara, «corals». 
Aquests cors aportaren una nova presentació de l’ac-
tivitat de cantar, en sintonia amb una imatge social 
també innovadora, en la qual el fet potser més desta-

cat és la transformació radical que s’estava forjant del 
paper de la dona. Les corals es feren capdavanteres de 
l’activisme catalanista que s’estava bastint en oposició 
al règim de Franco, i alhora mostraven una voluntat de 
modernitzar la societat catalana. I els antics cors en 
actiu ben aviat s’afegiren a aquesta labor.

La indústria tèxtil a final de la dècada de 1960 i 
en la de 1970 va encadenar una sèrie crònica de crisis 
que culminaren a la dècada següent, i que conduïren a 
la desaparició de la majoria d’empreses del sector. El 
panorama tèxtil de la conca del Ter quedava absoluta-
ment trasbalsat, i es cloïa així un segle llarg de treball i 
de vida a les fàbriques.
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Generalitat de Catalunya. Fonoteca de Música 
Tradicional Catalana, 1994, sèrie 1, volum 2.

GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA D’OSONA. De Rams a Pasqua. 
Cants de Setmana Santa i Pasqua a la comarca 
d’Osona. Vic: El 9 Nou, 1996.

Qui canta els seus mals espanta. 10 anys de trobades 
al Lluçanès. Prats de Lluçanès: Solc, 2004.
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0,97 km2. La revista de Sant Hipòlit de Voltregà
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Aurora, L’. Órgano de la Asociación de los coros de Cla-
vé.
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Ter, El
Ter Quinzenal, El
Torelló
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Veu del Montserrat, La
Veu del Ter, La

Arxius

ACOS: Arxiu Comarcal d’Osona 
ACRI: Arxiu Comarcal del Ripollès
AHCB: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
AMMR: Arxiu Municipal de les Masies de Roda
AMMV: Arxiu Municipal de les Masies de Voltregà
AMMA: Arxiu Municipal de Manlleu
AMRT: Arxiu Municipal de Roda de Ter
AMSHV: Arxiu Municipal de Sant Hipòlit de 

Voltregà
AMT: Arxiu Municipal de Torelló
GRFO: Grup de Recerca Folklòrica d’Osona



 / Índexs

Índex





213  

Índex de músics i orquestres

/ Índexs

Albareda, Josep  110, 113, 117
Alió i Brea, Francesc  151
Anglès i Pàmies, Higini  154
Aulet i Fiol, Josep  66, 77, 182, 186

Bach, Johann Sebastian  149, 150, 162, 163, 168, 178
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Camps, Pere  146
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Cortinas i Conill, Josep  142, 153, 154, 168
Crespi, Pere  141
Cruells, Josep  197
Cumellas, Josep  169, 173

Dinarès, Jacint  168
Dueso, Joan  68
Duran, Joan  188

Espadaler, Pepet  158, 190
Espadaler i Colomer, Joan Baptista  147, 148, 149, 

160, 161, 162, 163, 176, 177
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Fernández Caballero, Manuel  134
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Francàs, Vicenç  190, 192
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García Robles, Josep  142
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Guasch, Enric  178, 179
Guiteras i Guiu, Eusebi  145, 146, 173
Gurt i Arxé, Jaume  188

Indy, Vicent d’  150, 186

Joanet de Cabrerisses, Torelló  187
Jolis, Francesc  172
Jordà i Rossell, Lluís Gonzaga  139, 140, 143, 154
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Lambert, Joan Baptista  169
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Los Estudiants de Manlleu  146
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Martínez i Muñoz, Joan  66, 182, 183, 189
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Miquel, Andreu  96

Morató i Maynou, Benet  163, 165, 168
Morera i Viura, Enric  147, 150, 151, 155, 160, 169, 

172, 178, 181, 183
Mozart, Wolfgang Amadeus  168, 178
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Agrupació Sardanista, grup de caramelles, Manlleu  66
Anxova enamorada, L’, Vic  54, 79
Ars et labor, Ribes  179
Ausetana, la: vegeu Societat Coral Ausetana de Euterpe
Ausonense, el: vegeu Societat Coral Ausetana de 

Euterpe

Banya, La, societat humorística, Barcelona  73

Cantores Estirianos  85
Capella de Música de la Verge de l’Alzina del mas Pla-

nas, Vic  154, 155
Capella de Música de les Escoles Municipals de Vic  

138
Caramellaires del Roser, Sant Julià de Vilatorta  21, 22
Carro del Vi, el: vegeu Coro del Vi
Catalunya Nova, Barcelona  150, 181
Centro Recreativo La Aurora: vegeu Societat Coral La 

Aurora, Torelló
Cobla d’en Serra, la, Manlleu  66, 71, 75, 77, 78
Cor de Banhèras de Luishon  85
Cor de Campdevànol  144
Cor de Can Dijous, grup de caramelles, Sant Hipòlit de 

Voltregà  68
Cor de Can Meliton, Roda de Ter  107, 143, 190
Cor de Joves, grup de caramelles, colònia Vila-seca  68
Cor de l’Acadèmia de la Joventut Catòlica, Manlleu  

131
Cor de l’Agrupació del Centre Cooperatiu de Pesca-

dors, la Barceloneta, Barcelona  191
Cor de l’Associació de les Filles de Maria, Vic  119
Cor de l’Ateneu, Roda de Ter  143, 190
Cor de La Barretina, Torelló  144, 172
Cor de la Colònia Lacambra o La Familiar de La Farga 

Lacambra  68, 144, 189, 190

Cor de la Congregació de Sant Lluís Gonzaga, Vic  119, 
142

Cor de la Cooperativa Obrera La Pau Rodenca, Roda de 
Ter  190

Cor de la Joventut Catòlica, Manlleu  66, 77, 127, 185
Cor de la Joventut Catòlica, Sant Quirze de Besora: 

vegeu Cor dels Congregants de Sant Lluís 
Gonzaga

Cor de la Joventut Catòlica, Vic  138, 141, 142
Cor de la Sociedad de Amigos Ausonenses, Vic  109
Cor de la Societat de la Joventut Catòlica, Manlleu  65
Cor de les Filles de Maria, Manlleu  186, 194
Cor de les Filles de Maria, Sant Quirze de Besora  148
Cor de les Filles de Maria, Torelló  188
Cor del Centre Catòlic, Roda de Ter  70, 143, 158
Cor del Centro de la Juventud, Vic  118
Cor del Poble Sec, Barcelona  180
Cor dels Congregants de Sant Lluís Gonzaga, Sant 

Quirze de Besora  148, 149, 175
Cor infantil de Vic  147
Cor La Corneta, Vic  141, 142
Cor Mixt de la Congregació de la Doctrina Cristiana o 

Orfeó Catequístic de Vila-seca  189
Cor Parroquial, la Coromina  189
Cor Parroquial, Roda de Ter  159, 195
Cor Parroquial, Torelló  195
Cor Parroquial de Sant Andreu, Gurb  196
Coral Canigó, Vic  197
Coral Escreix, Borgonyà  197
Coral Esplai, Roda de Ter  197
Coral Rogent, Manlleu  197
Coral Sant Jordi, Barcelona  197, 204
Coro d’en Diego, Torelló  73, 120
Coro d’en Xixa o de can Xixa, Sant Hipòlit de Voltregà  

190
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Coro de Can Vilanova, Vic: vegeu Societat Coral Talia
Coro de l’Ateneu, Manlleu  102
Coro de la Calla, Vic  77, 80, 161
Coro de la ràbia, el, Manlleu: vegeu Cobla d’en Serra
Coro de la Ràbia, el, Vic: vegeu Coro de la Calla
Coro del Jardí, el, Vic  118, 119
Coro del Noi Carbó, Vic  117
Coro del Vi, Sant Hipòlit de Voltregà  50, 59, 67, 74
Coro Gros, Torelló  73, 120
Coro Vell, el, Sant Hipòlit de Voltregà: vegeu Societat 

Coral La Familiar Voltreganenca
Coro Vicense, Vic  118, 119
Coro Xic, Torelló  73, 120

Dalía Vicense, Vic  141

El Waltz Burlesco, Torroella de Montgrí  72
Escola Coral de Sant Joan de les Abadesses  165
Escolania de la Casa de Caritat, Vic  119
Escolania de la catedral, Vic  164, 171, 186, 193
Escolania de la Mare de Déu del Sòl del Pont, Roda de 

Ter  159
Escolania de Sant Feliu, Torelló  144, 174
Escolania de Sant Quirze, Sant Quirze de Besora  149

Felices, Manlleu  127

Letargo, Manlleu  127

Orfeó Bellmunt, Sant Pere de Torelló  157, 158, 165, 
171

Orfeó Canigó, Barcelona  147, 160
Orfeó Cantaires del Montsec, Tremp  90
Orfeó Capella de Sant Vicenç, Prats de Lluçanès  171
Orfeó Català, Barcelona  143, 149, 150, 153, 160, 162, 

164, 165, 167, 168, 170, 176, 178, 189, 193, 
194

Orfeó Catalunya, Cassà de la Selva  176
Orfeó Cirvianum, Torelló  157, 165, 171, 172, 173, 

174, 175, 188
Orfeó de Borredà  165
Orfeó de la Joventut Catòlica, Sant Hipòlit de Voltregà  

157, 158
Orfeó de Sant Lluís Gonzaga, Vic  154, 157, 160
Orfeó Gracienc, Barcelona  176
Orfeó Montserrat, Barcelona  171
Orfeó Muntanyenc, Sant Quirze de Besora  157, 163, 

164, 165, 171, 176, 177, 178, 179, 180, 196, 
197

Orfeó Rodenc, Roda de Ter  157, 158, 159, 165, 171, 
190, 193

Orfeó Vigatà (del Conservatori), Vic  64, 142, 147, 
153, 154, 157, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 
168, 169, 170, 171, 174, 177

Orfeó Vigatà (de mossèn Miquel Rovira), Vic  64, 154, 
157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 
169, 170, 171, 173, 193, 194, 196, 197

Orfeón Español, Barcelona  88, 93

Penya Trukoff, Manlleu  78, 79

Rosa, La, Vic  140

Schola Cantorum, París  150
Schola Cantorum, Roda de Ter  196
Schola Cantorum o Capella de Música de la Catedral, 

Vic  164, 171, 186
Schola Cantorum o Capella de Santa Maria, Manlleu  

66, 185, 186, 193, 194
Schola Puerorum, Vic: vegeu Escolania de la Catedral
Secció Coral de l’Escola Dominical, Torelló  144
Secció Coral de la Joventut Catòlica, Sant Quirze de 

Besora  196
Sociedad Choral Manlleuense: vegeu Societat Coral El 

Progrés
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Sociedad Coral Sanperense la Unión: vegeu Societat 
Coral Santperenca

Societat Coral, Llagostera  92
Societat Coral, Moià  93
Societat Coral, Parets del Vallès  187
Societat Coral, Sant Cugat del Vallès  187
Societat Coral «El Laurel Olotense», Olot  140
Societat Coral «El Mútuo Apoyo», Sant Feliu de Llo-

bregat  89
Societat Coral «La Antigua Ausetana», Vic  140, 141
Societat Coral «La Artística Farnense», Santa Coloma 

de Farners  180
Societat Coral «La Aurora», Barcelona  85, 89
Societat Coral «La Fraternidad», Montblanc  94, 95
Societat Coral «La lealtad», Gràcia, Barcelona  182, 

183
Societat Coral «La Siempreviva», Esparreguera  90
Societat Coral «Siempreviva», Campdevànol  186, 192
Societat Coral Apolo, Igualada  99
Societat Coral Ausetana de Euterpe, Vic  61, 101, 102, 

109, 110, 112, 113, 118
Societat Coral Ausonense: vegeu Societat Coral Ause-

tana de Euterpe
Societat Coral Calldetenenca, Calldetenes  187
Societat Coral Castàlia, Manresa  99
Societat Coral Constancia Ribetana, Ribes de Freser  

186
Societat Coral de Sant Quirze de Besora, s. XIX  113, 

147
Societat Coral del Centre de Lectura, Reus  95
Societat Coral de Montesquiu, S. XIX  113, 147
Societat Coral El Progrés Manlleuenc, Manlleu  87, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 121, 123, 124, 
126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 
138, 143, 144, 181, 182, 183, 185, 195

Societat Coral Erato, Figueres  86, 96, 116

Societat Coral Erato, Ripoll  102
Societat Coral Escarpindull Madronense  180
Societat Coral Euterpe, Barcelona  72
Societat Coral Flors de Maig, Ripoll  186, 192
Societat Coral Juventud Abadesense, Sant Joan de les 

Abadesses  186
Societat Coral L’Aurora, Torelló  120, 143, 144
Societat Coral L’Aurora Manlleuenca, Manlleu  127, 

128, 129, 132, 134, 143, 181
Societat Coral L’Estrella, Manlleu  105, 123, 127, 128, 

129, 130, 131, 132, 134, 135, 151, 181, 185
Societat Coral La Cítara, Manlleu  67, 194, 195, 196, 

197
Societat Coral La Dalia Barcelonina  192
Societat Coral La Familiar Voltreganenca, Sant Hipòlit 

de Voltregà  135, 146, 147, 158
Societat Coral La Lira, Manlleu  132, 134
Societat Coral La Lira, Tremp  90
Societat Coral La Palma, Sant Hipòlit de Voltregà  146
Societat Coral La Palma Moderna, Barcelona  180
Societat Coral La Unió Sadurniense, Sant Sadurní 

d’Anoia  186
Societat Coral La Unión Manlleuense, Manlleu  100, 

101, 102, 103
Societat Coral La Violeta, Centelles  186, 197
Societat Coral Minerva, Reus  61
Societat Coral Santperenca, Sant Pere de Torelló  145
Societat Coral Sardana, Puigcerdà  186
Societat Coral Talia, Vic  54, 119, 141, 142, 154, 161, 

169, 170, 181, 183, 186, 187, 192
Societat Coral Terpsícore, el Vendrell  90
Societat Coral Torellonenca, Torelló  144
Societat Coral Unió Puigreigenca, Puig-reig  188
Societat de Pescadors i Aucellistes, grup de carame-

lles, Manlleu  65
Societat Els Filadors, grup de caramelles, Ripoll  65
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Tranquil’s club, grup de caramelles, Vic  64
Tranquils, els, Manlleu  67, 78

Unió Coral Manlleuenca, Manlleu  65, 66, 67, 71, 100, 
158, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
192, 194

Unió Juvenil, Torelló  68, 181, 185, 186, 187, 188, 192

Veu de Voltregà, La, Sant Hipòlit de Voltregà  51, 67, 
68, 73, 145, 158, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 
190, 191, 192, 193, 194, 197

Violeta, La, Sant Hipòlit de Voltregà  68, 194, 195
Violetas, Manlleu  127





Cantar a la fàbrica, 
cantar al coro
Els cors obrers a la conca del Ter mitjà

Jaume Ayats Abeyà

Jaume Ayats Abeyà (Vic, 1960) és músic i professor 
d’etnomusicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Ha investigat les músiques orals en entorns molt diversos, des 
les balades i les polifonies antigues, passant pels cants dels Pumé 

de la sabana de Veneçuela, fins a les manifestacions de carrer 
contemporànies. Ha dirigit diversos projectes de recerca i ha 

publicat llibres com Córrer la sardana: balls, joves i conflictes.

La creació de les societats corals a la conca del Ter mitjà no 
es va fer des del no-res. Abans dels coros —i a l’entorn dels 
coros— ja hi havia una societat que cantava, i que cantava «a 
veus»: les dones a les fàbriques; els homes a les tavernes, a les 
caramelles i a les confraries religioses.

Les societats corals, els orfeons i els cors religiosos varen 
constituir el teixit associatiu —de les ideologies i de l’oci— des 
del principi de la industrialització, cap al 1860, fins a les crisis 
tèxtils de les dècades de 1960 i 1970.

Cantar a la fàbrica, cantar al coro ens acosta a les 
preocupacions, a les lluites i als desitjos que, gràcies al fet de 
cantar junts, els obrers compartien i confrontaven. Tavernes i 
republicanisme, cors satírics i creences religioses, catalanistes 
i anarquistes, el «progrés» i la «tradició», les dones i els homes, 
es barregen en les pàgines del llibre i dibuixen una societat 
molt activa, potent i amb gran capacitat de transformació. 
Cantar va ser decisiu en l’entrada a la modernitat i en l’orgull 
de formar part de la «societat dels treballadors».

El llibre conté un DVD.
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