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PRÒLEG

Les  primeres  paraules  d’aquest  pròleg  han  de  ser  de 
reconeixement  i  d’agraïment  al  bon  amic  Sr.  Jordi 
Morant i Canxet i a tots els seus col·laboradors que han 
fet  possible  que  surti  a  la  llum aquest  llibre  dedicat  a 
l'obra musical i artística de l’ORFEÓ TARRAGONÍ.
La  història  del  nostre  ORFEÓ  TARRAGONÍ  l’hem  de 
conèixer. És una d'aquelles entitats de les quals hem de 
salvar de la la memòria.
L’ORFEÓ  TARRAGONI  forma  part  de  les  pàgines  del 
tarragonisme  de  gran  volada,  categoria,  amplitud  de 
mires i bon contingut que no es deixa atrapar per petites 
coses. Van portar ben alt el nom de Tarragona en molts 
diferents llocs.
L'ORFEÓ TARRAGONÍ és un de tants casos que van ser 
estroncats  durant  i  desprès  de  la  guerra  fraticida.  Els 
supervivents van fer una opció de no tornar a reviure si 
s’havien  de  posar  sota  l'aixopluc  de  “Educación  y 
Descanso”. Va ser una decisió coherent i valenta. Altres 
institucions van preferir  un altre camí a través del qual 
encara avui  existeixen. El  lector podrà pensar si  va ser 
millor  emprendre  el  camí  que  van  fer  altres  entitats 
culturals.  Segui  quina  sigui  l’opinió,  cal  fer  un 
reconeixement  al  coratge  que  van  tenir  els  que  van 
emprendre aquestes difícils  decisions en moments molt 
compromesos.
Com  reconeixement  mereixen  tots  els  que  van  fer 
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No m’he d'allargar ni introduir temes que el lector anirà 
trobant  en  aquesta  treballada  Història.  Només  per  la 
proximitat musical, i sense desmerèixer gens ni mica els 
altres,  voldria  esmentar  el  mestre  Gols  del  qual  encara 
avui cantem a la Catedral la música popular i culta dels 
seus goigs a la Mare de Déu del Claustre.
Moltes gràcies al bon amic Jordi per l’honor que em feu 
de demanar-me  que prologui aquest llibre. Que realment 
serveixi per a estimar encara més el patrimoni musical de 
la  nostra  ciutat,  que és molt  ampli  en el  temps i  en el 
contingut, i per a mantenir-lo viu  entre tota la variada i 
roca realitat d’activitats musicals que hi ha avui dia a la 
nostra  Tarragona.  Avui  a  casa  nostra  hi  ha  moltes 
persones que canten i toquen i creen i aniden. Que tot el 
que  fem  musicalment  sigui  digne  d'un  tarragonisme 
d’alta volada.

Miquel Barbarà Anglès
Degà–president del Capítol de la Catedral,

mestre de capella i director del cor i orquestra
dels Amics de la Catedral de Tarragona
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INTRODUCCIÓ

Sempre  ens  han  captivat  temes  històrics,  potser 
modestos,  però  que  porten  pels  tarragonins  una  saba 
importantíssima  i  ens  ajuden  a  saber  com  els  nostres 
avantpassats  van  fer  història  amb  els  seus  costums, 
tradicions  i  vida  social  per  excel·lència.  Moltes  de  les 
seves  petites  i  grans  històries,  tant  musicals  com 
orfeòniques  o  folklòriques,  com  en  aquest  cas,  han 
esdevingut, al nostre parer, fonamentals per a entendre i 
estimar Tarragona. Així hem posat el nostre gra de sorra 
amb  les  obres:  “Història  dels  castells”,  “Història  del 
sardanisme tarragoní”, “La societat coral l’Àncora”, o bé 
altres  monografies  com  “La  plaça  de  Toros  de 
Tarragona”, “El ball popular tarragoní de Dames i Vells”, 
“Pessebrisme tarragoní”, “Història i tradició del Copatró 
de Tarragona Sant Magí”, “L’estàtua de Roger de  Llúria 
de Tarragona” i “L’obra musical de l’Orfeó Tarragoní a les 
nostres comarques”. 
Aquest fet ens ha impulsat a escriure aquest treball, que 
malgrat les nostres mancances,  hem fet amb tot el  cor, 
seleccionant tot el  que ens ha semblat adient i  ho hem 
tractat amb el màxim rigor històric. Estem a la tramada 
final de la nostra vida perdurable, i ens ha omplert de joia 
desvetllar el mite i el fet històric de l’Orfeó Tarragoní, que 
dissortadament deixà d’existir arran de la revolta i guerra 
de  1936-39.  L’orfeó  intentà  reconstituir-se,  però  les 
premisses dictatorials  de les  noves autoritats  del  règim 
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Tarragoní,  Sr.  Francesc  Borrut  i  Casanovas,  presentant 
una instància en la qual  es feia constar que la l’entitat ja 
existia  abans  de  1936.  Hem  comentat  al  principi  que 
l'Orfeó omplí  de sons corals  les  nostres comarques,  les 
tarragonines  per  ser  més  exactes,  i  així  ho  podrem 
comprovar  a  través  d’aquestes  pàgines.  La  prestigiosa 
institució anà a molts indrets de les nostres comarques: 
Reus, Poblet, Santes Creus, el Vendrell, Valls, Montblanc, 
l’Arboç,  Cambrils,  Torredembarra...  i  també  a  altres 
ciutats  de  més  enllà  com  València,  Tortosa,  Madrid, 
Saragossa,  Barcelona...  cobrint-se de glòria  per on anà, 
portant ben alt el pavelló cultural,  artístic i musical de la 
Tarragona del seu temps. Ultrapassà l’àmbit provincial i 
la  seva  vàlua  va  ser  tant  notòria  que  es  va  poder 
comparar, sovint, fins i tot al mateix Orfeó Català.

Conseqüents amb un ideal

Lluís Borrut, que visqué de prop les peripècies del pare, 
patí la manca de comprensió del procurador Pau Bru que 
tenia  un  càrrec  polític  en  el  sí  de  l’Ajuntament.  No 
valgueren  raons  i  no  s’admeté  a  tràmit  la  petició  de 
reorganitzar l’Orfeó si  no hi havia l’aval  de l’organisme 
sindical  de  les  famoses  sigles.  L’esperit  catalanista  i 
creador de l’orfeó amb els membres de la junta inclosos, 
van dir no a “Educación y Descanso”,  que era condició 
imprescindible  per  començar  a  rodar  de  nou.  De  la 
majoria d’antics components, els que més aferrissament 
s’oposaren  van  ser  els  orfeonistes  Rafel  Simó,  Arana, 
Pedrol, i altres com Porqueras, Borrut, Fa, Virgili o Aleu 
eren partidaris d’afiliar-se i veure els esdeveniments que 
l’aparell  centralitzador  i  fiscalitzador  de  les  activitats 
podria  fer  patir  a  la  prestigiosa  agrupació  coral.  Molts 
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dels orfeonistes foren titllats  pel  règim de ser elements 
catalanistes  i  separatistes.  En  plena  postguerra  tot  era 
força  perillós.  Era  preceptiu  inscriure  el  nom  i  fer  els 
programes en castellà. No sembla estrany que els antics 
orfeonistes  no  volguessin  passar  per  aquell  adreçador 
polític tant incongruent i feixista.
L’orfeó  tenia  arrendat  l’edifici  del  Teatre  Principal  i 
l’annex  on  hi  havia  l’oficina  de  les  representacions 
teatrals, a més hi havia l’arxiu, oficina, i dependències de 
vocalització  i  cant.  Mentrestant,  Paco  Borrut  havia 
enterrat  temporalment  la  documentació  més 
compromesa en una parcel·la seva i amb plenes garanties 
de no malmetre, fins que passats uns anys  la tornà al lloc 
d’origen.  Després  amb  l’enderroc  del  teatre  i  edifici 
annex, al no reclamar-la ningú, creu Borrut fill que tot es 
va perdre, menys la senyera en poder de la vídua Gols i 
l’arxiu musical que se’l quedà Rafel Simó.
Si els orfeonistes haguessin acceptat la nova situació tot 
emparant-se en aquell no gens agradable sopluig, creiem 
que  potser  avui  existiria  la  centenària  coral,  que 
esdevingué totalment ignorada, però nosaltres que vàrem 
preparar  un  article  per  a  la  premsa  local,  inclosa  una 
fotografia,  no  hem  sabut  de  cap  més  intent  de 
reorganitzar l’antic orfeó.
Els més importants orfeons com el Gracienc, el de Sants, 
Orfeó Català, i  tants altres  preferiren E. y D. abans de 
desaparèixer  engolits  per  l’oblit.  Malgrat  els 
inconvenients puntuals de les sigles, censura i editar els 
programes en castellà, no podem jutjar ara si la decisió 
presa per altres orfeons  va ser més lloable.
No sabem si la proposta hagués prosperat i, impossible de 
saber, tindríem avui Orfeó Tarragoní? Enaltiríem ara la 
majestuosa  senyera  que  portà  arreu  el  nom  de 
Tarragona?  Però a més se’ns presenten unes incògnites 
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molt  difícils  de  respondre.  Havien  desaparegut 
primeríssimes veus.  També el  mestre  Josep Gols  havia 
desaparegut causat segurament per una sèrie consecutiva 
de desgràcies com haver perdut casa seva, llibres, música 
i  mobles  a  causa  de  la  caiguda  d’una  bomba  en  un 
bombardeig; i allò més trist, moria el seu fill Xavier. La 
desgràcia de la família Gols, com tantes vegades ha passat 
va  caure  plenament  en  la  seva  direcció.  Hagués  pogut 
acceptar  Mn.  Ritort,  sots-director  la direcció  de l’Orfeó 
que  sabia  tots  els  entreteixits  de  la  societat  coral? 
Preguntes que ja no tenen resposta.
El nostre bon amic Jaume Costa i Sarsanedas, al Diari de 
Tarragona del  29 de  novembre de  1991,  va  fer  un bell 
article titulat “Podem fer renéixer l’Orfeó Tarragoní?”
A  la  part  final  de  l’escrit  el  nostre  fervent  conciutadà 
s’expressa  així:  “D’ençà  que  el  nostre  recordat  Orfeó 
Tarragoní, actuant sota la batuta directora del benemèrit 
mestre  Josep  Gols;  exceptuant-ne  la  primera  trobada, 
l’any  passat,  de  les  corals  a  la  pròpia  catedral,  motiu 
també  de  Santa  Cecília,  no  s’havia  vist  mai  més  una 
concentració de quatre-centes veus a l'uníson i, perquè no 
dir-ho, tan ben uniformades.”
“Com  proves  són  amors  i  no  bones  raons,  nosaltres 
pensem si no seria l’hora de tornar a reorganitzar de nou 
un altre entranyable Orfeó Tarragoní que portà el nom de 
Tarragona com en aquells temps històrics. És ben patent 
per  la  seva  pròpia  essència  la  importància  i  relleu  que 
donen a Tarragona l’existència d’aquest crescut nombre 
de corals en l’actualitat; doncs bé, per què no reunir-les? 
Tenim  ja  de  mostra  un  botó;  doncs  som-hi.  Per 
Tarragona.  Fem  Tarragona  cantant  i  farem  també 
Tarragona endavant”.
Nosaltres afegim, aquells anys heroics de gran abnegació, 
sacrifici  i  xiulets  de  màquina  de  tren  passaren  a  la 
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història, però queda el record d’aquella joventut orfeònica 
que   no  tenia  gens  de  mandra  a  l’hora  d’actuar  en 
qualsevol  indret  comarcal,  o  de  fora  de  les  nostres 
volgudes comarques.
L’actuació de l’orfeó a qualsevol població era tot un gran 
esdeveniment i el poble que fos es guarnia amb domassos 
de benvinguda. Nodrides representacions municipals els 
donaven  la  benvinguda  al  peu  mateix  de  l’estació 
ferroviària,  amb tot una gernació  que acompanyava els 
tarragonins  als  llocs  previstos  en  el  full  de  ruta,  i  així 
moltes  vegades  hi  havia  visita  a  la  possible  ermita,  a 
l’ajuntament on es deixava la senyera dels del moment de 
l’actuació fos en un teatre o a l’església, havent-hi a més 
obsequis i saraus en honor de l’Orfeó, ja que regularment 
es feia un tren especial per les 280 persones i més, que 
envaïen els antics vagons tant de la companyia del Nord 
com els de M.Z.A.
L’estampa  bucòlica  que  tant  sovint  veieren  els 
tarragonins  no  es  repetiria  amb  aquells  aires  tan 
romàntics i tan espectaculars. Ara haurien més autocars, 
les noies no portarien vestits  blancs amb mantellina ni 
tampoc portarien la nostra barretina.  Seria  tot un altre 
món que portaria arreu el triomf de les veus vibrants d’un 
nou  Orfeó  Tarragoní.  Però  hi  romandria  el  mateix 
sentiment.

Què són els orfeons?

El  moviment  orfeònic  català  neix  a  darreries  del  segle 
XIX i va tenir molta importància en el conjunt dels països 
catalans, amb la proliferació dels jocs florals i l’empenta 
de  les  societats  corals  sorgides  de  l’obra  de  coral  d’en 
Josep  Anselm  i  Clavé.  Els  orfeons  importants  com  els 
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esmentats,  i  altres com el lleidatà,  el  mallorquí,  l’Orfeó 
Tarragoní,  o  l’Orfeó  Tortosí,  o  també  el  reusenc  foren 
institucions de primera línia i de prestigi, sent per ordre 
de fundació el Català de Barcelona fundat el 189l, l’Orfeó 
de  Sants  l’any  1900,  el  Gracienc  i  l’Orfeó  Tarragoní 
fundats el mateix any de 1903, i tots els altres que anaren 
sorgint  per  tota  la  geografia  catalana  que  ompliren  de 
cantúries, amb la catalanitat i essència més fidel a la terra 
catalana.
Orfeó, de la gran Enciclopèdia Catalana que diu “Orfeus”. 
Del grec.  “Personatge de la mitologia grega, de suposat 
origen traci, fill d’Eagre i d’una de les muses (Polimnia o 
Cal.líope).  Cantor,  amb les  seves  melodies  encisava  els 
animals i tota la natura. El seu nom presenta problemes 
d’etimologia, així com també el seu tractament mític que 
es  presenta  desdoblat.  D’una  banda  la  seva  figura  va 
lligada als inferns, a la recerca d’Eurídice, el rescat de la 
qual aconseguí després d’haver persuadit amb el seu cant 
les divinitats infernals. De l’altra banda, participa també 
del  mite  del  trossejament per part  de  les  mènades.  En 
aquest punt, la seva mort es vincula amb Dionís Zagreu 
(orfisme).  Es  difícil  de  figurar  l’antiguitat  del  mite  i 
destriar-ne els elements sacres i els d’origen poètic. Hi ha 
també lligams per aclarir entre Orfeu i Apol·lo (que figura 
com a pare seu i que, com a déu de la lira, li és proper) en 
contrast  amb  el  culte  de  Dionís,  al  qual  la  figura  del 
cantor traci sembla oposar-se, bé que tant el mite com el 
sistema religiós òrfics presenten evidents dionisíacs. Una 
llegenda antiga  conta de la  testa  d’Orfeu  transportada 
per les ones del mar a l’illa de Lesbos, donada a oracles al 
temple de Dionís,  mentre que la  lira  era conservada al 
temple d’Apol·lo. Les tendències racionalistes del segle IV 
a.C. plantejaren diversos dubtes sobre la seva personalitat 
i negaren la seva existència. Els romans inspirant-se en 
els literats alexandrins, descriviren molt lliurement. Fou 
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l’inici  d’una  tradició  mantinguda  durant  la  història 
literària:  des  de  Poliziano,  S.  Landi,  Lope  de  Vega  i 
Calderón de la Barca.

Una altre descripció molt més 
planera. Orfeó

Ve d’Orfeu, personatge mitològic molt destre en música. 
Es tracta  d’una societat  de persones que canten en cor 
sota  la  direcció  d’un  sol  mestre  director,  regularment 
canten  més  de  60  persones,  homes,  dones  i  secció  de 
nens,  i  canten  sense  acompanyament  d’instruments 
musicals.
És  el  cas  del  desaparegut  Orfeó  Tarragoní  al  qual  hi 
cantaven  unes  170  persones  i  arribà  a  ser  la  primera 
entitat  coral  en  prestigi,  solvència  i  vàlua  musical  dels 
seus integrants. Josep Gols esmerçà moltes hores, més de 
les que li  corresponien, ensenyant música.  Separant els 
alumnes per seccions,  els ensinistrava i  ensenyava cant 
coral;  després,  sempre  per  seccions,  donava  classes 
magistrals de tècnica i vocalització pel cant, i tenia molta 
cura per les composicions que adquiria o transcrivia fent-
ho  tot  amb  escrupolositat  benedictina.  Gols  arribà  on 
volia ser, com actuar al Palau de la Música Catalana, que 
en aquella època no era gens fàcil presentar-se a la seu 
pròpia  de  l’Orfeó  Català,  o  cantar  amb  l’Orfeó  en 
presència  de  la  família  real  amb  Alfons  XIII,  o  ser 
professor de música de l’escolà Normal del Magisteri.  I 
estava  molt  ben  preparat,  tocava  els  més  diversos 
instruments,  tenia  la  seva  capella  de  música,  i  la  seva 
orquestrina amb música del temps que també componia. 
A  més  dirigí  la  Cobla  Tarragonina  que  després 
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s’incorporà a l’Orfeó, va ser  un dels músics més complert 
en molts anys, era un geni en música i un talent.
Deixada la nostra petita divagació entrem al fet musical 
pròpiament dit.

Visió coral de Lluís Millet

No  ens  hem  pogut  sostreure  l’interès  que  el  seu  dia 
representà  “Pel  nostre  ideal,  recull  d’escrits  de  Lluís 
Millet” 1917.
Del  parlament  de  la  junta general  de l’Orfeó  Català  de 
1899, n’extrèiem un parell d’apartats.
“La  veu  humana  tractada  en  massa  amb  art,  amb  
equilibri  d’intensitat  en  cada  part  coral,  sosté  efectes  
inseparables  de  vida,  de  calor,  d’expressió  que  
l‘orquestra no podrà mai imitar tot i tenint molts més  
recursos. Però per a obtenir aquests efectes es necessita  
estudi,  preparant  l’educació  indispensable  a  cada  
branca  del  saber  humà,  l’educació  necessària   com  
desenvolupament i perfecció”.
“Al sentir doncs jo aquelles societats corals cantant amb  
el art, nou per a mi, me’n quedà  un record de fondo que  
em rondinava  per  dins  com  un  desig  d’una  cosa  que  
havia de venir i a no tardar gaire. La forta amistat que  
em  lligà   amb  l’Amadeu  Vives  fecundà  la  idea;  la  
naixença  d’un  aplec  de  joves  que  encara  enrotllen  la  
nostra  senyera  i  són,  com  si  diguéssim,  el  pinyol  de  
nostra fruita xamosa, com el llevat, que, pastat  per la  
bona  voluntat  de  tothom,  s’ha  transformat  amb  la  
institució  que  avui  tot  Catalunya  coneix  i  estima”.  
(Parlant de l’Orfeó Català).
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El  mestre  Gols  tingué  una  immillorable  i  fecunda 
orientació musical i ara també el mestre Millet fa cantar a 
la seva gent composicions que també ha triat Gols pels 
cantaires  de  l’Orfeó  Tarragoní,  comprovem  un  altre 
exemple:
“Executàrem   de  nou  l’”Ave  verum”  de  Jannequin  de  
Prés;  “Oh  quin  bon  eco”  de  Rolland  de  Lassus;  
“Aucellada”,  de Jannequin i  “Als  nens petits” de Cèsar  
Franck;  executant  també  per  primera  vegada,  una  
secció d’homes,  “Les flors  de maig”,  d’en Clavé.  No us  
haig pas de parlar  de l’èxit  que obtingueren en totes  
elles, que viuen en el nostre repertori i hi viuran molt de  
temps. Nosaltres podem cantar malament, que això no  
havem de dir-ho pas nosaltres, però el fondo educatiu  
del nostre programa, del nostre repertori hi viuran molt  
de temps. Nosaltres podem cantar bé o malament, que  
això no podem fer-ho pas nosaltres, però  el fondo de  
nostre  programa  de  nostre  repertori,  no  podem  
permetre que ningú ens el digui. Coneixia a Jannequin el  
nostre  públic?  I  digueu-me  si  n’és  ben  digne  d’ésser  
conegut  autor  de  l’”Aucellada”,  d’aquella  original  
fantasia que  és  d’una riquesa rítmica  i  d’una frescor  
melòdica que prou enyoren moltes de les composicions  
flamants d’avui dia. I a Hosquin de Près, el patriarca del  
segle XVI, cèlebre autor de nombroses obres religioses?  
Escolteu aquest “Ave verum” i digueu si hi ha res més  
deliciós,  més  ingenu que  aquestes  dues  veus  blanques  
que canten la divinitat de Jesús amb llàgrimes d’àngel,  
d’ignorància adolorida.” 
Millet estava a Barcelona, Gols era un “provincià” i tots 
dos  amb  mèrits  no  suficientment  reconeguts,  però  no 
valorats  amb  el  mateix  sedàs,  tingueren  molt  el  comú 
inclòs  el  seu inconfusible  tarannà  coral.  Orfeó  Català  i 
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Orfeó  Tarragoní  dos  productes  de  la  més  exultant 
catalanitat i la més pura essència religiosa. 
Per tancar el nostre assaig, nosaltres fem constar de no 
som professionals de la història, però sempre ho hem fet , 
doncs, a nivell de la més pura afecció i l’estima a la nostra 
ciutat,  però  si  els  autèntics  mestres  universitaris  en  la 
història no fan...

Jordi Morant i Clanxet
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CAPÍTOL I

L’obra musical i artística de l'Orfeó 
Tarragoní

A l’inici aquest assaig històric voldríem fer una profunda 
reflexió a l’entorn de l’entitat coral de l’Orfeó Tarragoní. 
Amb el conreu cel cant en una obra eminentment cultural 
i altruista i uns tarragonins diguem-ne de classe mitjana 
o de certa posició, un pensament ideològic bastant comú 
entre  aquells  que  integraven  el  benemèrit  Orfeó,  que 
tanta glòria i art artístic musical donà en una Tarragona 
que despertava en fets i catalanisme nacionalista. Creiem 
que  la  majoria  dels  seus  integrants  enarboraven  la 
bandera  del  regionalisme  catalanista,  o 
l’independentisme,  i  així  hem  pogut  treure’n  una 
conclusió bastant  fiable  de com es movia aquella  gran 
massa orfeònica.
Ens  atreviríem  a  dir  de  l’  Orfeó  Tarragoní  sorgí  d’una 
necessitat ciutadana d’exemplar nous   horitzons i a noves 
fites  de  modernitat.  Si  més  no  ,  molt   poc  desprès, 
irrompia  un  moviment  desconegut  nomenat  “La 
Popular“,  que  seia  el  gran  revulsiu   a  tanta  inèrcia 
ciutadana, i a la paràlisi que enfrontaven a certs partits 
polítics. Amb aquest trist panorama arriba un fet singular 
en la història de la ciutat que desballestà el somni dels 
tarragonins, immediatament després d’haver-se produït. 
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Comença la nostra història

Es el 31 de maig de 1903 arribà a Tarragona el que ja era 
prestigiós “Orfeó Català” de Barcelona comandat pel seu 
fundador  i  mestre  director  Lluís  Mª  Millet,  fent  dos 
concerts  extraordinaris, un per la tarda i un altre per la 
nit. Va ser un autèntic esdeveniment cultural i social a la 
ciutat,  cantant  al  Gran Teatre  Principal  i  a  la  Catedral 
Metropolitana de Tarragona. La vinguda dels orfeonistes 
barcelonins alçà els ànims a la gent tarragonina fins a tal 
punt, que estem segurs que la vinguda de l’Orfeó Català 
incidí en poc temps en una feliç realitat.
L’Orfeó  Català  que  entusiasmà  els  tarragonins  posà  la 
primera  pedra  en la  història  orfeònica  tarragonina,  pel 
que ens ha semblat oportú anotar per a la història els dos 
concerts que interpretà.
                                                                         
Concert de tarda
Primera part
1.- “El cant a la Senyera”, de Millet
2.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant
3.- “La Gata i el Belitre”, Pujol
4.- “La Mare de Déu”, Nicolau
5.- “Les campanes de Nadal”, de  Comes  

Segona part
1.- “Les flors de Maig”
2.- “Cançó de la mois”, Grieg   (?)
 3.- “Caliga verunt oculi mei”, de  Victòria       
        
Concert de nit
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Primera part
1.- “El Cant a la Senyera”, de  Millet
2.- “El fill del Rei”, Jujol
3.- “El cant dels Ocells”, Millet
4.- “Oh! quin bon eco”, R. Lassus
5.- “Divendres Sant”, de Nicolau

Segona part
1.- “Els pescadors”, de Clavé  
2.- “L’Emigrant “, Vives
3.- “Pregària a la Verge del Remei”, Millet
4.- “La mort de l’Escolà”. Nicolau
5.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo”, de Palestrina

Ja  teníem  diverses  associacions  i  entitats  de  caire 
catalanista,  tant  polítics  com culturals,  i  així  recordem 
entre les principals: el Centre Català, Joventut Catalana, 
Cercle  Catalanista,  les  Quatre  Barres,  i  per  si  fos  poc 
aquell  mateix  any sorgia  l’Orfeó  Tarragoní.  La  primera 
notícia la trobem al “Diario de Tarragona” del 15 d’agost 
que textualment diu, relacionada amb les festes del Cos 
del  Bou:  “A  las  9  de  la  noche  hará  su  debut  ante  el  
público el Orfeó Tarragoní bajo la dirección de D. José  
Sentís.  La  banda  de  música,  alternando  con  las  
dulzainas, tocará escogidas piezas”. Com que el mestre 
Sentís i Porta residia al Cos del Bou, i jove com era, no 
seria  gens  estrany  la  seva  implicació  en  agrupar  la 
primera secció d’homes que sortí  de la nova entitat.
Possiblement  gosaríem  creure  que  entre  els  amants  al 
cant coral, i amb el fet de la vinguda de l’Orfeó Català a la 
nostra ciutat, que a més de l’Orfeó Tarragoní se’n creés 
alguna altra, així tenim una altra coral que possiblement 
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es va dissoldre fent engrandir  l’Orfeó Tarragoní. Al diari 
“La Cruz”, per les festes de Santa Tecla de 1903 apareix 
una important referència de l’agrupació coral “Joventut 
Orfeònica”, a la qual podran assistir els afiliats i les seves 
famílies;  entre  les  composicions  que  interpretaren 
sentirem  “Muntanyes  del  Canigó”  de  Morera  i 
“l’Emigrant” de Verdaguer i Vives.
El 17 d’abril de 1904, al “Diario de Tarragona” apareix el 
nom de “Joventut  Tradicionalista” que assistirà a un acte 
religiós del dia d’avui que es celebrarà a l’Església de Sant 
Francesc.  Després  de  l’acte  religiós  se  celebrarà  una 
vetllada literària musical on participarà en una sèrie de 
cançons la “Joventut Orfeònica”. En aquesta data sabem 
que era director el mestre Antoni Roig. 
17 de juliol.-  Orfeó Tarragoní.- D’un programa. (Arxiu 
Museu d’Història de Tarragona):   Centre Català.- Aquest 
Centre i la seva Junta de Govern,  tenen l’honor de invitar 
a vostè i distingida família  al concert que tindrà lloc el 
vinent diumenge dia 24 a les 9 en punt de la nit, en el 
qual  prendran part  l’Orfeó  que dirigeix  el  jove director 
Josep  Sentis   i  l‘orquestra  “Lira  Tarragonina”,  sota 
l’experta direcció del professor  en Josep Català”.

Primera part
1.- “Somnàmbula”, fantasia  per la “Lira Tarragonina“, de 
Bellini.
2.- “Lo pardal”,  Morera.
3.-  “Lo  Rossinyol”,   Morera.  A  cor  i  a  solo,  pel  noi 
Baldomer Vidal.
4.- “El testament de l’Amèlia”, Morera, a cor.
5.- “La nostra nau”, del mateix Morera, a cor.
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Segona part
1.- “El Anillo de Hierro”, de Marquès, preludi, per la  Lira 
Tarragonina.
2.- “Plany“  Morera, a cor i a solo pel noi Baldomer Vidal.
3.-  “L’Emigrant”  de  Vives.  A  cor  i  solo  pel  noi  Lluís 
Iborra.
4.-  “Pregària  a  la  Verge  del  Remei”  ,  Millet,  pel  noi 
Baldomer Vidal.
5.- “La mort de l’escolà”, d’A. Nicolau, a dos cors.

Després del concert revetlla musical.

22 de setembre.-  Associació  Catalanista  de Tarragona i 
seva comarca. (M.H.T.).
Amb motiu de les festes de Santa Tecla gran concert per 
l’Orfeó  Tarragoní  als  locals  de  l’associació  que  se 
celebrarà a les deu de la nit.

Primera part
Homenatge al mestre Enric Morera.
1.- “Les muntanyes del Canigó”, de Morera.
2.- “Plany“, Morera.
3.- “La nostra nau“, Morera.
4.- “Himne de Transvaal”.
 
Segona part
1.- “Lo pardal”, de Morera.
2.- “L’Emigrant”. Vives.
3.- “El testament de l’Amèlia”,  Morera.
4.- “La pesta”,  de Sentís.
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9  de  desembre.-  (M.H.T.)  Associació  Catalanista  de 
Tarragona  i  la  seva  comarca.  Concert  per  l’Orfeó 
Tarragoní.  A  dos  quarts  de  deu  de  la  nit,  dedicat  als 
associats  i  protectors.  Dirigeix  el  mestre  Josep  Sentís. 
Com a novetats anotem:

“La filla del Marxant”, de Candi.
“Himne a la Senyera”, estrena de Sentís.
“Sant Ramon”,  Morera.
“Motet”,  de  Palestrina. (S. XVII)

Poc a poc arrela el novell orfeó, on Sentís és un devot del 
mestre Morera i es deleix per dirigir les seves peces com 
també  s’esforça  en  donar  varietat  els  concerts  que 
executa. 

24  de  gener  de  1905.-  L’Orfeó  Tarragoní  celebrarà  un 
concert  a  l’Associació  Catalanista,  que  tingué  un  èxit 
artístic molt notable amb molta afinació i expressivitat. 

17  de  març.-  Associació  Catalanista.  (M.H.T.)  Local  de 
l’entitat.  L’Orfeó  Tarragoní  celebra  el  Concert  de  Sant 
Josep  dirigit  per  Josep  Sentís  en  una  vetllada  mixta 
literària, política i musical. És secretari de l’entitat Manel 
Pedrol.
Programa. Orfeó

Primera part
1.- “Himne a la Senyera“, de Josep Sentís.
2.- “Oh sacrum convivium”, Sorribes.
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3.- “La pesta”,  Sentís.
4.- “Motet”, Palestrina. (Segle XVII).
5.- “aels  Pescadors”, de  Clavé. 
 
Després  de  l’actuació  de  l’Orfeó  el  Sr.  Jaume  Nadal  i 
Delhom  parlà  del  “Fonament  polític  de  la  nacionalitat 
Catalana”.     

El mes de setembre, tot sembla ser que l’Orfeó va fer la 
primera sortida pel terròs eminentment tarragoní, fent el 
desplaçament a la ciutat de Valls al Teatre Principal, que 
s’omplí  a  vessar  per  escoltar  el  gran concert  que havia 
preparat  el  mestre  director  Josep  Gols.  L’èxit,  va  ser, 
doncs, apoteòsic.   

Any 1906

Diaris  “La Cruz” i “Diario de Tarragona”
13 de gener.- Seguim la guia del diari  catòlic “La Cruz” 
que molt sovint  es fa ressò de les activitats  culturals  i 
filantròpiques.
Creix el nombre d’associats a la important societat Orfeó 
Tarragoní que tal com indica, té per objectiu dedicar-se al 
cultiu de l’art vocal musical.
Actualment es compon de 80 socis, que amb entusiasme i 
puntualitat  van  tots  junts  al  local  de  “L’Associació 
Catalanista” per assajar les més modernes creacions, sota 
la direcció del mestre Josep Gols, havent el propòsit de 
crear a més una secció pròpia de senyoretes. 
L’orfeó  es  donarà  a  conèixer  al  públic  oferint  un  gran 
concert al Teatre Principal de Tarragona. 
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13  de  gener.-  La  quantitat  de  socis  de  l’Orfeó  va  en 
augment, i a tal objecte també augmenta la dedicació del 
mestre Gols a les tasques de l’Orfeó. 

10 d’abril.-  La capella de música del mestre Josep Gols 
interpretà música sacra, després interpretà un “Miserere” 
per  la  mateixa  capella  reforçada  per  20  cantaires  de 
l’Orfeó Tarragoní.

9 de maig.- Aquesta tarda en el tren de les dues i mitja 
sortiran  cap  a  Barcelona  per  assistir  a  la  festa  de  la 
Solidaritat  Catalana,  representacions  de  l’Ajuntament, 
Centre  Cultural,  Joventut  Tradicionalista,  Associació 
Catalanista, Centre Catalanista , Solidaritat Republicana i 
l’Orfeó Tarragoní. 

24 de maig.- Es prega a les senyoretes de l’Orfeó que ja 
sigui  personalment  o  representades  formalment  pels 
pares, per germans majors d’edat o autoritzats pels pares, 
es serveixin assistir avui dijous dia de l’Ascensió, a les 12 
del matí, a l’estatge social de l’Associació Catalanista del 
carrer de Méndez Núñez 6 baixos, a l’objecte de tractar el 
referent  a  les  hores  d’assaig  de  les  mateixes,  i  altres 
detalls adients al bon règim per la nostra passió musical i 
artística.

20 de maig.- A la parroquial de Sant Joan es celebrarà 
una funció religiosa pel  tenor  de la  Catedral  Mn. Faulí 
que interpretarà un “Ave Maria” compost per la senyoreta 
Tecla Ricomà.
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1 de juny.- La banda de música del regiment amenitzarà 
amb un concert popular  la Rambla de Sant Joan amb l’ 
Orfeó Tarragoní. 

El 2 de juny, (seguint la crònica del diari “La Cruz”) la 
junta directiva de la institució coral  acorda dotar d’una 
senyera  o  estendard  digna  i  cabal  pels  orfeonistes, 
associats i familiars mitjançant una convocatòria pública. 
El 31 de maig de 1906 en Martí i Bofarull ja havia estat 
designat Secretari del Jurat. 
Es presenten al concurs 21 senyeres, i tenim la llista dels 
lemes  que  les  distingien.  És  interessant  recalcar  el 
caràcter  crític-satíric  d’alguna  de  les   divises:   -  I 
“Enarborem-la“.-  II “Sempre amunt”.- III  “Rinkim”.- IV 
“Enyorat Baró de les Quatre Torres”.- V “La vella Tàrraco 
monumental”.- VI “Menys mítings i més concursos”.- VII 
“Més protecció a les arts”.- VIII “És difícil guanyar-se la 
vida en les belles arts per l’escàs gust que domina”.- IX 
“Lysiarates”.- X “Record de l’enllaç reial  del 31 de maig 
de 1906”.- XI  “20 de maig de 1906”.-  XII ”Art”.-  XIII 
“Vida“.-  XIV  “Laboremus“.-  XV  “Catalunya”.-  XVI 
“Orfeó”.-  XVII   “Catalunya”.-  XVIII  “Senyera“.-  XIX 
“Català”.- XX “Tarragona“.- XXI “Harmonia“.

7 de juny.- Als aparadors de la camiseria del bon amic Sr. 
Brell, establerta a la cantonada entre la Rambla i el carrer 
Comte de Rius, han quedat exposats els dissenys dels 21 
estendards  o  senyeres  presentats  al  concurs  obert  de 
l’Orfeó. El divendres es reunirà el jurat per a dictaminar 
el Premi del certamen.
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9  de  juny.-  El  proper  dilluns  s’obriran  els  plecs  que 
contenen els noms dels autors que han estat premiats pel 
jurat i junta de l’Orfeó.

12 de juny.- Veredicte del jurat. 
A  la  reunió  celebrada  ahir  nit  per  la  Junta  i  el  jurat 
artístic del concurs per a premiar el model de senyera i 
obertes  les  pliques  premiades  que  contenen   els  noms 
dels autors escollits, resultaren premiats en primer lloc la 
plica del model III de Francesc “Quiqus” Carbó amb el 
lema “Riskin” que tan poderosament cridà l’atenció  del 
públic. Els altres premiats resultaren, ser amb l’accèssit el 
Sr.  Francesc  Casanovas  amb  20  pessetes  per  “Sempre 
amunt” i  mencions honorífiques pels Srs.  Joan Molas i 
Adolf Alerma  pels lemes  “Record del enllaç reial del 31 
de maig de 1906” i “Orfeó”. 
Però el jurat, en concedir  aquests premis ho ha fet amb 
condició precisa d’obtenir dels autors del dibuix el detall 
a  mida natural,  si  a  aquests  els  hi  demana.  Tarragona, 
any  1906.  Presidí  el  jurat  l’arquitecte  Ramon  Salas  i 
Ricomà, foren vocals: Manel Pedrol, Josep Gols i Veciana, 
Joan Solé i Granell i Bernabé Martí i Bofarull, secretari.
Segons  el  rotatiu  tarragoní,  la  Directiva  prega  que  els 
associats  protectors  i  orfeonistes  passin  a  recollir  les 
entrades del concert del dilluns dia 7 per a les 10 de la nit, 
que  s’ha  de  celebrar  als  locals  de  “l’Associació 
Catalanista” al carrer de Méndez Núñez 6, baixos. també 
tindrà lloc un agradable sorteig. 
Els que hagin demanat algun número poden assistir per a 
presenciar el sorteig a l’objecte que puguin demanar les 
localitats  que  sobrin  en  el  cas  que  la  sort  els  hi  sigui 
favorable. 
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1  d’abril.-  Al  “Diario  de  Tarragona”  han  rebut  una 
afectuosa invitació pel concert inaugural que demà per la 
nit (dia 2 divendres) celebrarà l’orfeó al Teatre Principal. 
Executarà  el seu mestre director Sr. Josep Gols junt amb 
les  professores  senyoretes  Esperança  Oliva  i  Josepa 
Anguela. 
Oferim el primer  concert que hem trobat. El programa 
especifica  seccions  d’homes,  infants  i  senyoretes,  prova 
que l’orfeó encara no estava unificat a veus. (Ja anirem 
constatant els canvis). 

Primera part
1.-  “Himne a  la  Senyera”,  del  mestre  Gols,  per  les  tres 
seccions. 
2.- “Muntanyes del Canigó”, Enric Morera, per la secció 
d’homes. 
3.- “Brindis del Rhin”, Mendelssohn, secció d’homes.
4.- “Els petits estudiants”, Freixas. Per la secció de nens.
6.- “L’ Emigrant” per la secció d’homes, Amadeu Vives. 
7.- “La cançó dels nois” Grieg, per la secció d’homes.
8.-  “La  verge  bressant”,  de  L.  Franch,  per  la  secció  de 
senyoretes.
9.-  “Pàtria  meva”,  de  Grieg,  per  les  tres  seccions  i 
acompanyament d’orquestra.  

Segona part
1.- “ La Bandera”, de Morera, per la secció d’homes.
2.- “Primavera eterna”,  Morera, seccions d’homes i nens.
3.- “La Gata i el Belitre”,  Pujol per les tres  seccions.
4.- “Diumenge”,  Dalcloze per la secció de senyoretes. 
5.- “Els tres Tambors”, Lambert per les tres seccions.
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6.- “Ave Verum”,  Mozart, per les tres seccions.
7.-  “Cant dels romeus”,  Wagner per les  tres seccions i 
orquestra.  
8.- “Els segadors”, de Morera per les tres seccions. 

La Junta directiva de l’Orfeó  Tarragoní  fem públic  que 
avui  es  posaran  en  venda  en  taquilla,  al  Gran  Teatre 
Principal, les entrades encarregades  del concert, que es 
podran retiraran  a les cinc de la tarda.
El  diari  “La  Cruz”  del  dia  27  d’abril   ens  fa  saber  que 
l’Orfeó   farà un selecte  concert  a la  Casa Provincial  de 
Beneficència que dedica als acollits del centre.
Aquell  any,  estructurat  L’Orfeó  Tarragoní,  la  junta 
directiva estimà oportú que era convenient dotar l’Orfeó 
d’un himne representatiu de la  nova agrupació musical. 
El directiu, pròcer i poeta Bernabé Martí i Bofarull posà 
lletra a l’himne que concebia Josep Gols, i  que a partir 
d’ara formaria part de la seva pròpia història. Per primera 
vegada després de més de 70 anys apareix “l’Himne a la 
Senyera” de l’Orfeó Tarragoní, diu així: 

Per a esplaian’s lo cor
cantem la nostra llengua
cançons plenes d’amor.
Per fer-les ben sentir 
duem foc que crema

a l’ànima i al pit.

La ressò de nostres cant
los fa nostra Senyera

ella es qui’ls do vibrats, 
ella es qui’ns els venera.
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Ensenya catalana
símbol de germandat

que’ls cantors
que viuran, 
que floriran

per arreu on aniràs
i amb nos cants triomfaràs.

Per esplaian’s lo cor
cantem en nostra llengua

ressons plenes d’amor.
Per fer-les ben sentir

duem en foc que crema 
a l’ànima i al pit. 

24 de juny.- El nostre Orfeó ha obert una subscripció per 
a  costejar  la  senyera  en  projecte,  obrint-se  la  primera 
relació que ha tingut el suport més favorable possible. 
La junta directiva de l’Orfeó comunica  al públic que avui 
es  posen  a  la  venda  a  les  taquilles  del  Principal   les 
localitats encarregades pel concert que el divendres a les 
10 de la nit ha de celebrar-se en aquell teatre. Els socis 
que les tinguin reservades han de retirar-les fins les 5 de 
la tarda, i si en queden per retirar es posaran a la venda 
quan s’obrin les taquilles la mateixa nit.  

7 desembre.-  Ahir atreia les mirades del públic la bella 
senyera de l’Orfeó Tarragoní exposada als aparadors de la 
sastreria Brell.
La senyera és una autèntica obra d’art, que posa de relleu 
una vegada més el mèrit de les religioses encarregades de 
la Casa de Beneficència ja que s’ha confeccionat en aquest 
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establiment.  Amb  tota  propietat  ja  podem  parlar  d’un 
autèntic orfeó que a passes gegantins s’està fent  lloc en el 
sí de la societat tarragonina, i així diu el programa imprès 
a color de Francesc Carbó, autor de la senyera: 

Orfeó  Tarragoní.  Concert  inaugural  dia  VII  de 
desembre de 1906, a les 10 de la nit. Teatre Principal.
Direcció  Josep  Gols  i  Veciana,  professores:  Srtes. 
Esperança  Oliva  i  Josepa  Anguela,  segons  el  programa 
conservat al Museu d’ Història de Tarragona. 

Primera part
Per les tres seccions
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Muntanyes del Canigó”  per homes, E. Morera.
3.- “Brindis del Rhin”  per homes, Mendelssohn.
4.- “Els estudiants” per nois, Freixas.
5.- “L’Emigrant” per homes, A. Vives.
6.- “Cançó dels nois” de Grieg.
7.- “La Verge bressant” per les senyoretes C. Frank.
8.-  “Pàtria  meva”  per les  tres  seccions   i  orquestra,  de 
Grieg. 

Segona part
1.-  “La Bandera”, de Morera.
2.- “Primavera eterna” per homes i nois, Morera.
3.- “La Gata i el Belitre” les tres seccions, Pujol.
4.- “Diumenge” per les senyoretes,  Dalcloze.
5.- “Ave Verum” per les tres seccions, Mozart.
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6.- “Cant dels romeus” per les tres seccions i orquestra, 
Wagner.  
7.- “Els segadors” per les tres seccions, de Morera. 

El  dia  8  de  juliol  se  celebra  en  concert  per  l’Orfeó  al 
Teatre  Principal  seu  de  l’Ateneu de  Tarragona,  amb el 
qual s’inaugura  una nova i flamant Senyera  de l’Orfeó 
Tarragoní.  “...Totes  les  localitats  del  vetust  Coliseu 
imprimint en una distingida concurrència l’elevat nivell 
artístic que demostra tenir l’Orfeó. En aparèixer la nova 
senyera. Tots els orfeonistes entre grans aplaudiments, la 
van enarborar vàries vegades amb el públic posat en peu. 
El  mestre Josep Gols no hi cabia d’alegria.  Les artistes 
van ser les  monges de la Beneficència  que han fet  una 
obra d’art...”
Els  homes  portaven  una  barretina  musca  típica  de  les 
comarques tarragonines i les senyoretes es tocaven amb 
una mantellina blanca. 

10 de setembre.- Anotem una magnífica invitació en lletra 
gòtica,  a  dues  tintes   que  diu,  :  Portada.  “Ateneu  de 
Tarragona . Festa inaugural 1906 “.   “ El Consell Directiu 
te l’honor de convidar i V. y família a la vetllada que, amb 
motiu que la festa inaugural  de l’ Ateneu, dedicarà a l’ 
Il·lustre  tarragoní  en  Pons d’Icart el  qual  acte  tindrà 
lloc  en lo Teatre  Principal   lo  dia 22 del  corrent a dos 
quarts de deu de la nit. No dubtant qu’ens afavorirà amb 
sa presència, si vos plau remerciar-li per endavant. 10 de 
setembre de 1906. Lo President. Antoni J. Escofet.

Programa 
“Simfonia per l’ Orquestra. Parlament de Presentació pel 
President  y  lectura  de  poesies  y  treballs  dedicats  a  l’ 
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Ateneu  de  Tarragona.  Estudi  biogràfic  de  l’il·lustre 
tarragoní en Lluís Pons d’Icart. Treball presentat escrit 
per aquest acte pel distingit publicista y paisà nostre Sr. 
Adolf  Alegret.  Parlament  de  gràcies  per  l’individu  del 
Consell  en  Pere  Lloret.  L’Orfeó  Tarragoní,  compost 
d’uns  170  cantaires,  dirigits  pel  notable  músic   Mestre 
Josep Gols , en obsequi de l’Ateneu, cantarà les següents 
peces: 
“Primavera  eterna”,  de’n   Morera  per  les  seccions   d’ 
homes i nois ; “Los petits estudiants”, de Nearcísa Freixa 
per la secció de nois i “Pàtria nova” d’en Grieg per les tres 
seccions  de  senyoretes,  amb  acompanyament 
d’orquestra“. La vetllada  resultà brillantíssima.   
La secció de senyoretes cridà l’atenció per la mestria de 
les seves interpretacions com “Pàtria meva”, “Ave verum” 
de  Mozart  o  el  “Cant  dels  romeus”  acompanyats 
d’orquestra,  i  que causà efecte corprenedor i  impactant 
entre els assistents.
Les senyoretes anaven tocades per flamants mantellines 
blanques i els orfeonistes es presentaren amb barretina. 
  
10 de gener de 1907.- Junta de l’Orfeó.

President.- Manel Pedrol
Sots President.- Josep Sabater
Secretari.- Bernabé Martí
Sots Secretari.- Salvador Canyelles
Tresorer.-  Ramon Canyelles
Comptador.- Lluís Panadès
Bibliotecari.- Ramon Casals
Director artístic.- Joan Solé i Granell
Sots director artístic.- Ramon Huguet
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30  d’abril.-  Les  Germanes  de  la  Casa  Provincial  de 
Beneficència  ja  han  rematat  els  detalls  d’acabar  la 
senyera  de  l’Orfeó  Tarragoní,  per  tant  avui  diumenge 
vindran  a recollir-la. Aprofitant  aquest motiu el nostre 
Orfeó actuarà a la Casa de la Beneficència en obsequi als 
acollits on també hauran les autoritats del Centre amb la 
Comunitat.  Els  orfeonistes  seran rebuts  del  director  de 
l’establiment  i  el  President  de  la  Diputació.  Cantaran 
entre altres  “Himne a la Senyera”; “Els tres Tambors”; 
“Primavera”;  “La Gata i el Belitre”; “Ave verum” i “Pàtria 
meva”. 

4  de  maig.-  L’associació  Catalanista  obsequià  ahir  nit 
l’Orfeó Tarragoní amb un concert.

5 de maig.- Demà a dos quarts de deu al Teatre Principal 
la massa coral orfeònica realitzarà el seu primer concert, 
a obsequi dels socis i protectors de l’entitat.  

25  de  maig.-  El  diari  La  Cruz  es  fa  ressò  d’una  nova 
actuació  de  l’Orfeó  Tarragoní que  se  celebrarà   el 
diumenge a dos quarts de deu de la nit al teatre Principal 
en  el  seu  primer  concert  anual  a  obsequi  dels  socis 
protectors  i  famílies  dels  orfeonistes,  prenent  part  el 
mestre  director  Josep  Gols,  i  la  cooperació  de  la 
professora Esperança Oliva i Josepa Àngela.

Primera  part
1.- “Himne a la Senyera”, de  J. Gols.
2.- “Primavera eterna”, Morera.
3.- “Ave Verum”, Mozart.
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4.- “Els tres Tambors”, Lambert.
4.- “Muntanyes del Canigó”.
5.- “L’emigrant”, de  Vives.

Segona part
1.- “La cançó dels nois”, de Grieg.
2.- “Brindis del Rin”, Mendelssohn.
3.- “Els petits estudiants”, Freixas.
4.- “Els Pescadors”, de Clavé

Tercera part
1.- “La Gata i el Belitre”, de  Pujol.
2.- “Diumenge”, Dalcloze.
3.- “La mort de l’Escolà”, Nicolau.
4.- “Els Segadors”.      
   
28  de  maig.-   Resultà  molt  vibrant  la  festa  que  el 
diumenge passat,  al  Teatre  Principal,  l’Orfeó  Tarragoní 
va fer en obsequi dels associats, protectors i famílies dels 
orfeonistes.
Sota  la  direcció  del  mestre  Josep  Gols  i  l’ajut  de  la 
professora  Srta.  Esperança  Oliva,  la  nombrosa  massa 
coral  interpretà  escollides  composicions  sobresortint 
“Ave Verum” i “La  mort de l’Escolà”.  El teatre s’omplí 
pels  tarragonins  que  volgueren  fruir  de  l’expectant 
concert que va ser en èxit esclatant per tots els conceptes. 

20  de  juliol.-  Una  nodrida  representació  de  l’Orfeó 
Tarragoní amb la Junta directiva i  bandera,  assistí  a la 
festa de les societats  corals  de Barcelona del dia 19 del 
present en homenatge als cors de Clavé.
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27 d’agost.- Per les festes de Santa Tecla es presentarà un 
gran festival  a la  plaça de braus  de Tarragona amb un 
concurs  sardanista  i  l’actuació  de  l’Orfeó  Tarragoní, 
combinat amb tres composicions catalanes que confiem 
seran del gust del nostre públic.
També es parla d’organitzar un concurs de gralles, però 
això no pot assegurar-se. 

Setembre.-  Per  les  festes  de  Santa  Tecla  l‘Orfeó 
Tarragoní actuarà al Gran Teatre Principal amb les tres 
seccions, l’ajut dels seus professors habituals i la direcció 
del  mestre  Josep  Gols.  L’Orfeó  estrenarà  dues 
composicions en les quals els orfeonistes  creuen que amb 
l’èxit més absolut.

1  d’octubre.-  L’Orfeó  cantà  unes  cançons  al  Municipal 
amb  motiu  dels  Jocs  Florals  del  Coliseu  Teatre  Circ. 
Estava acompanyat per unes   180 persones. Interpretà el 
“Cant a la Senyera”, de Millet.

22 de setembre.-  Festes de Santa Tecla.

10  d’octubre.-  L’Ateneu  de  Tarragona  organitzà  una 
funció  benèfica  a  profit  de  la  institució  i  les  seves 
activitats  i  la  presència  al  seu escenari  de  la  banda de 
música  d’Almansa  i  de  la  massa  coral  Orfeó  Tarragoní 
que  amb  creixent  prestigi  interpretà  magistralment 
“Himne  a  la  Senyera”  del  mestre  Gols,  “La  gata  i  el 
Belitre”, “Diumenge” i “La mort de l’escolà” havent-se de 
repetir  pels  grans  aplaudiments  tant  “l’Himne  a  la 
Senyera” com “La mort de l’Escolà”.  
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25  d’octubre.-  L’Orfeó  ultima  els  detalls  per  anar  a  la 
ciutat  de  Reus  per  cantar  el  Teatre  Circ,  a  les  4  de  la 
tarda,  amb  motiu  de  les  festes  organitzades  pels  Jocs 
Florals  “Garden  Party”,  a  més  es  celebraren  sardanes 
aquell  mateix  dia.  L’Orfeó  Tarragoní  tornarà  aquell 
mateix dia a dos quarts de nou del vespre.
A Reus hi ha molta expectació per sentir l’actuació de la 
massa coral que realitzarà el viatge en tren. Tots plegats 
en  arribar  a  la  ciutat  de  Reus  cantaran  a  les  cases 
consistorials  “l’Himne  a  la  Senyera”,  com   és  costum, 
saludant la població.

Any 1908

5  de  gener.-  El  nostre  orfeó,  avui,  actua  al  Teatre 
Principal, en un gran concert, preveient-se que obtindrà 
una gran entrada d’amants al cant coral.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Primavera eterna”, Morera.
3.- “La Gata i el Belitre”, Pujol.
4.- “Ave Verum”, Mozart.
5.-  “L’Emigrant”, Vives.
6.- “Els Pescadors”, de  Clavé.

Segona part
1.- “Plany”, Morera.
2.- “Lo Sr. Mestre”,  ( Estrena).
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3.- “Pregària a la Verge del Remei”, Millet.
4.- “Fum, Fum, Fum” ( estrena,  (sardana),  J. Gols.
5.- “Lo Rossinyol”, Mas i Serracant.
6.- “La mort de l’Escolà”, Nicolau.
7.- “Els Segadors”.

             
26  d’abril.-  El  diari  rep  una  invitació  per  assistir  al 
concert se celebrarà l’Orfeó Tarragoní el dijous vinent a 
les  quarts  de la nit  a l’Ateneu de Tarragona,  a obsequi 
dels socis i protectors de l’entitat. 
                
Primera part
1.- “Himne  a la Senyera”, de Gols
2.- “Els tres tambors”, Lambert.
3.- “El Sr. Mestre”, popular.
4.- “La Gata i el Belitre “, Pujol.
5.- “Diumenge”, Dalcloze.
5.- “La mort de l’escolà”.
                 
Segona part
1.- “La Bandera”, de  Morera.
2.- “Els petits estudiants”, Fleixas.
3.- “Plany”, Morera.
4.- “Els Pescadors”, de  Clavé.
 
Tercera part
1.- “Pregària a la Verge del Remei”, de  Millet 
2.- “Fum. Fum, Fum”, Gols.
3.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
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4.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
5.-  “Los Segadors”.

28 d’abril.- L’Orfeó Tarragoní va fer l’excursió al Llorito 
cantant unes composicions, a més s’hi ballaren sardanes. 
Orfeonistes, familiars i socis protectors, van fer una gran 
diada de camp.
Per  aquestes  dates  havia  presentat  la  dimissió  la 
professora de l’Orfeó la senyoreta Esperança Oliva, que 
no se li va acceptar.
Creiem que va ser un any d’estudi constant i de renovació 
de partitures; l’Orfeó cada dia va a més i el seu prestigi és 
notori  .  Va  fer  les  concebudes  festes  socials  dels  seus 
protectors i  amics i arribant el 19 de juliol trobem una 
altra actuació fora de la ciutat. 
L‘Orfeó celebra un concert al Teatre Circ de Reus sota la 
direcció  del  mestre  Gols  i  l’ajut  de  les  professores 
Esperança  Oliva,  Josepa  Anguela  i  del  Sr.  Miquel 
Melendres  que  s’ha  incorporat  als  treballs  de  l’Orfeó, 
obtenint aquest un altre dels seus èxits. Consta programa 
al Museu d’Història de Tarragona.

16 d’agost.- El diumenge vinent a les 9 de la vetlla, donarà 
un  concert  al  Teatre  Circ  de  Reus  el  llorejat  Orfeó 
Tarragoní conjuntament amb la “Cobla Tarragonina”.

Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de  Gols.
2.- “Primavera eterna”, Morera.
3.- “Lo Sr. Mestre”, popular.
4.- “Els tres tambors”, Lambert.
5.- “La Gata i el Belitre”, Pujol.
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6.- “La cançó del Guerxo”  estrena, Cogul.
7.- “La Gata i el Belitre”, Pujol.
8.- “La mort de l’escolà”, de  Nicolau.
       
Segona part
1.- “La bandera”,  de Morera.
2.- “Los Pescadors”, Clavé.
3.- “Els petits estudiants”, Freixas.
4.- “Ave Verum”, Mozart.
5.- “Fum, Fum, Fum”, Gols. 
6.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
7.- “La Mare de Déu”, de  Nicolau. 

25  d’agost.-  L’Orfeó  Tarragoní  celebrarà  un  concert  a 
Torredembarra  per  la  tarda  del  diumenge  dia  6  de 
setembre.  Es   prepara  una entusiasta  rebuda  per  a  la 
massa coral.

El  8  de  setembre  el  diari  ens  fa  saber  que  l’excursió 
artística a Torredembarra amb motiu de la Festa Major, 
constituí  un  gran  esdeveniment  social  i  cultural   a  la 
població torrenca. L’Orfeó va ser rebut per molts veïns de 
la  població,  i  a  l’hora  del  concert  l’ampli  local  va  ser 
insuficient per a rebre els orfeonistes, que van tenir una 
brillantíssima actuació.
                                      
Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Primavera eterna”, Morera.
3.- “Els tres tambors”, Lambert.

45



4.- “Cançó del borratxo”, Cogul.
5.- “La mort de l`Escolà”, de Nicolau.
                          
Segona part
1.- “Els pescadors”, de Clavé.
2.- “Diumenge”,  Dalcloze.
3.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
4.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
5.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
6.- “Pàtria Nova”, Grieg.
8.- “Els Segadors”, de Morera.

29 d’octubre.- Festa de la música a les escoles que sosté 
l’Ateneu al Teatre Principal amb la intervenció de l’Orfeó 
Tarragoní i la col·laboració de la pianista Carme Chacon.
La tercera part va ser amenitzada per l’Orfeó que cantà 
quatre composicions, escollint el mestre Gols:

1.- “La Gata i el Belitre”, de Pujol. 
2.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
3.- “La cançó del borratxo”, Cogul. 
4.- “La mort de l’EEscolà”, de Nicolau.

31  de  desembre  de  1908.-  Inventari  núm.  1.  S’ha 
conservat un inventari que  guarda el Sr. Lluís Borrut, fill 
del  Secretari  que hi  havia  quan esclatà  la  guerra  i  que 
pogué rescatar de la desfeta. 

Corbates i cintes que ja tenia l’Orfeó.
1.- A la nostra senyera, la secció de senyoretes.
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2.- Els protectors  de l’Orfeó Tarragoní.
3.- Una tarragonina a l’Orfeó. 
4.- L’Ateneu de Tarragona a l’Orfeó Tarragoní.  
5.- El “Poble Català” a l’Orfeó Tarragoní.
6.- A l’Orfeó Tarragoní, els Jocs Florals de Reus. 1908. 
7.- L’Ajuntament de Reus a l’Orfeó Tarragoní.
8.- Una Admiradora a l’Orfeó Tarragoní.
9.- Un protector a l’Orfeó Tarragoní.

A  més  hi  ha  a  l’inventari  que  historiem  una  medalla 
commemorativa de la col·locació d’una làpida honorant a 
Clavé.

Objectes diversos
Un armari biblioteca  i un Harmònium. 
Una caixa- estoig per a guardar la Senyera.
Un faristol, una tarima i dues batutes.
Una pissarra, un penja- robes.
Un bust a Clavé.
Un quadre fotografia de l’Orfeó. 
Una dedicatòria  de la Sta. Marquet, i una campaneta  per 
a les juntes.
Una  cinta  obsequi  de  la  carrera  de  bicicletes  que  es 
celebrà  a Tarragona el  24 de setembre de 1907 per un 
ciclista castellà que va ser el guanyador. 
3 mantellines, 9 barretines de noi i 4 barretines musques.
8 carpetes  per a solfes. Llaços distintius de senyoretes  i 
per a homes.
52 camps (?)del concert inaugural, i tres mètodes en clau 
de fa.
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Un diploma  de la Solidaritat Catalana, dos mètodes de 
solfeig en clau de sol.
A més hi ha 60 partitures complertes, més 11 a piano i a 
una sola veu. El primer i únic inventari que existeix es va 
signar el dia últim del citat any 1908 pel bibliotecari de 
l’entitat  Bernabeu Ferrer  i  la  conformitat  del  President 
Antoni  Virgili i Oliva.   

Any 1909

“Diario de Tarragona”
5  de  gener.-  El  President  de  l’Orfeó  Tarragoní  ens  ha 
tramès  una  invitació  que  agraïm  profundament,  per 
assistir a un concert públic que a dos quarts de  deu de la 
nit  oferirà  la  prestigiosa  entitat  musical,  amb  les  tres 
seccions   que  dirigirà  el  mestre  Josep  Gols  al  Teatre 
Principal.

Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de Gols per les tres seccions.
2.-  “Primavera  eterna”,  Enric  Morera  per  les  tres 
seccions.
3.- “La Gata i el Belitre”, Pujol per les tres seccions.
4.- “Ave verum”, Mozart per les tres seccions.
5.- “Els Pescadors”, de Josep Anselm Clavé, homes.

Segona part
1.- “ Plany”, de Morera, estrena per a homes.
2.- “Lo senyor nostre”, estrena per les tres seccions.  
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3.- “Pregària a la Verge del Remei”, Ll. Millet per la secció 
de senyoretes.            
4.-  “Fum,  Fum,  Fum”,  estrena  J.  Gols  per  les  tres 
seccions.
5.- “La mort de l’ Escolà”, Nicolau per les tres seccions. 
6.- “Els Segadors”,  de Clavé per les tres seccions.

9 de febrer.- El popular diari, com no podia ser menys, es 
fa ressò del concert que protagonitzà el recordat mestre 
compositor  Josep  Sentís  i  Porta,  fundador  de  l’Orfeó 
Tarragoní  i  el  seu  primer  director,  que  oferí  els  seus 
conciutadans un magne concert de piano al Gran Teatre 
Principal.  L’esdeveniment  va  ser  el  dia  2  de  febrer  de 
l’any  1908 interpretant  entre  altres  a  Chopin,  Liszt  i  a 
Beethoven.

26 d’abril.- Les tres seccions de l’Orfeó Tarragoní sortiran 
d’excursió al cim del Llorito. 

28 d’abril.- Abans d’ahir estigué molt concorregut el cim 
del  Llorito  en  una  gira  de  les  tres  seccions  del  nostre 
orfeó.
Després del berenar de germanor els orfeonistes, dirigits 
com sempre pel mestre Gols cantaren diverses sardanes i 
cançons, assistint a més molts familiars i seguidors de la 
prestigiosa societat coral.  

26 de maig.- Els redactors del diari “La Cruz” han sigut 
convidats  al  concert  que  oferirà  l’Orfeó  Tarragoní  el 
proper dijous a dos quarts de deu de la nit organitzat per 
l’Ateneu  de  Tarragona  en  obsequi   als  associats  i 
protectors.
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Primera part
1.- “Himne a la  Senyera”, de Gols. Per les tres seccions.
2.- “Els tres tambors”, Lambert. Per les tres seccions.
3.-  “El  senyor  Mestre”,  cançó  popular.  Per  les  tres 
seccions. 
4.- “La gata i el Belitre”, Pujol. Per les tres seccions. 
5.- “Diumenge”, Dalcloze. Secció de senyoretes.
6.- “La mort de l’Escolà”, de Nicolau. Per les tres seccions.

Segona part
1.- “La Bandera”, de Morera. Pel cor d’homes.
2.- “Els petits estudiants”, Freixas. Per la secció de nens.  
3.- “Plany”, Morera. Per la secció d’homes. 
4.- “Els Pescadors”, de Clavé. Per la secció d’homes.

Tercera part
1.- “Pregària a la Verge del Remei”, de Millet. Per la secció 
de senyoretes.
2.-  “Fum,  Fum,  Fum”,  Sardana,  Gols.  Per  les  tres 
seccions.
3.- “El rossinyol”, Mas i Serracant. Per les tres seccions. 
4.- “La Mare de Déu”, estrena. Per les tres seccions.
5.- “Els segadors”. Per les tres seccions. 

Concert a la ciutat de  Reus
De juliol.- El proper diumenge molt probablement oferirà 
en concert l’Orfeó Tarragoní  a la ciutat de Reus, a més de 
la Cobla Tarragonina.
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16 de juliol.- El diumenge a les 9 del vespre executarà un 
concert al Circ de Reus el ja prestigiós Orfeó Tarragoní 
amb la Cobla Tarragonina. Per fer-ne ús de  la història, 
anotem  el  programa  que  les  dues  institucions  ens 
oferiren:

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Josep Gols. 
2.- “Primavera eterna”, Morera. 
3.- “El Senyor Mestre”, cançó popular.
4.- “Els tres tambors”, Pujol.
5.- “La cançó del Borratxo”, estrena, Cogul. 
6.- “La mort de l’Escolà”, de Nicolau. 
 
Segona part
1.- “La Bandera”, de Morera.
2.-  “Els Pescadors”, Freixas.
3.- “Ave Verum”, Mozart.
4.- “Fum, Fum, Fum”, sardana, Gols.
5.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
6.- “La Mare de Déu”, de Nicolau.

Tercera part
Selecta audició de sardanes per la “Cobla Tarragonina”.

1.- “Fum, Fum, Fum”, de Gols.
2.- “Pluja de perles”, Serra. 
3.- “Ideal”, Serra.
4.- “La Pubilla Empordanesa”, de Josep Serra.
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Pels tarragonins que vulguin anar-hi. Els encàrrecs de les 
localitats  es  poden fer al  carrer  de Méndez Núñez o al 
Teatre Principal.
Són moltes les famílies que avui es traslladaran a la veïna 
ciutat  de  Reus  per  el  concert  que  oferirà  el  conjunt 
orfeònic tarragoní.   

A la vila de Torredembarra
25 d’agost.- L’Orfeó Tarragoní celebrarà un concert a la 
vila de Torredembarra, el diumenge dia 6 de setembre a 
les  cinc  de  la  tarda  .  No  hi  ha  dubte  que  serà  un 
esdeveniment cultural   de gran categoria  a la població, 
intervenint prop de 180 cantaires. Mestre director Josep 
Gols.

Programa extret del Museu d’Història de Tarragona.
Primera part
Per les tres seccions.
1.- “Himne a la senyera” de Gols.
2.- “Primavera eterna”,  Morera.
3.- “Els tres tambors” Lambert.
4.- “La gata i el belitre”, Pujol.
5.- “Cançó del borratxo”,  Cogul.
6.- “La mort de l’Escolà” d’Antoni Nicolau. 

Segona part                       
Secció d'homes.
7.- “Cançó de nois”, de Grieg. 
8.- “Els pescadors”, Clavé.
.......I d’altres, com “La Mare de Déu” de Mas i Serracant.  
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7 de setembre. Abans d’ahir actuà l’expedició artística de 
l’Orfeó Tarragoní a la vila de Torredembarra. La població 
tributà una gran acollida  als orfeonistes,  bolcant-se la 
població  marinera  en  una  fervent  demostració  de 
benvinguda  dels  seus  habitants.  A  l’hora  del  concert 
l’espaiós teatre restà petit de tanta gent que havia vingut 
per a gaudir de les sonoritats i harmonies del prestigiós 
orfeó. 

27  de  setembre  de  1909.-  Festes  per  avui  que  es  van 
suspendre a causa de la pluja el dia de la Mercè. 
A la plaça de braus es celebrarà la  festa de l’art,  on hi 
prendran  part  la  Societat  Coral  l’Ancora,  l’Orfeó 
Tarragoní, una banda militar i la Cobla Tarragonina.  

Festes de Santa Tecla
S’anul·la un festival popular que havia de celebrar-se a la 
plaça de braus organitzat per l’Ateneu de Tarragona, amb 
sardanes i de caràcter català, amb la Cobla Tarragonina, 
l’Orfeó  Tarragoní  i  S.  C.  L’Ancora.  El  governador  civil 
interí prohibí l’anunciat festival sospitant que per raons 
de  fantasmes nacionalistes  o  perquè des  de  Madrid no 
volien que tinguessin  tant  de  protagonisme les  entitats 
tarragonines de caire catalanista. 
La prohibició alçà molt d’enrenou amb la protesta formal 
que es dirigí al Congrés pels Diputats, malauradament els 
tarragonins no van obtenir, pel que sembla, el suport de 
la Cambra. 
No  trobem  res  de  sardanes  ni  orfeó  fins  el  primer  de 
novembre data en la que l’Orfeó Tarragoní intervé en un 
concert mixt dirigit pel mestre Gols.
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Festes del Congrés Agrícola
Del  dia  29 de  maig  de  1909 i  posteriors  se  celebraran 
actes  musicals,  cant  i  populars  diversos.  Pel  dia  3l  de 
maig,  dilluns  de  Pasqua,  s’ha  previst  una  audició  de 
l’Orfeó, al Patronat Obrer.

29 de maig.- Congrés agrícola.
Des del dia de demà els membres orfeonistes  de l’Orfeó 
Tarragoní  tindran  assaig  general  a  diari  de  les 
composicions  que han d’intervenir  al  programa del  dia 
del concert.

30 de maig.- A les 9 i mitja esperada actuació de l’Orfeó 
Tarragoní al saló de sessions del congrés. 

Primera part
“Himne a la Senyera”, de  Gols.
“Primavera eterna”, Morera.
“La Gata i el belitre”, Pujol.
“Cançó del borratxo”, Cogul.
“Salve de primavera”, Mendelssohn.
“Oh quin món boig!”, Lassus.
“La mort de  l’Escolà”, de  Nicolau.
                    
Segona part
“Els Pescadors”, de Clavé.
“Diumenge”, Dalcloze.
“El Rossinyol”, Mas.
“La Mare de Déu”, Nicolau.    
“Gratias  agimus”, Bach.
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“Pàtria  meva”,  de  Grieg,  amb  acompanyament 
d’orquestra. 
                     
2  de  juny.-  Actuació  de  l’Orfeó  Tarragoní  al  Patronat 
Obrer.  Una  mostra  del  que  comenta  el  Diari  de 
Tarragona. “.Per molt que diguéssim que l’Orfeó ha posat 
ben alt el seu prestigi, en intervencions de molt de relleu. 
Que ens fa vibrar d’entusiasme i ens fa bategar el cor; no 
trobaríem paraules adients, seria molt mal llenç si només 
intentéssim  definir  davant  l’esplendor  del  color,  la 
formosor del quadre, no aprofundíssim en la llur tècnica 
o harmonies.
“...Això és el que succeí abans d’ahir al magnífic local del 
Patronat Obrer. Bellesa de dames que tenim a la nostra 
ciutat amb tendreses esplendents en la seva flor i nata, es 
convertiren la nit de dilluns en un nou paradís on l’ànima 
hi vaga amb tanta bellesa, gràcia i distinció.
“...Fins  encaixos  blancs  els  de  l’Orfeó,  uns  clavells 
vermells per la nostra dona, amb corona i ceptre, vestits 
de  senyoriu  i  majestat.  Bé  poden  aplicar-se  als 
tarragonins els versos de Zorrilla....” Després de la llarga 
crònica de les flors literàries que deixem per raons òbvies, 
recordant només unes línies el fet del concert. 
Les  vibrants  notes  del  mestre  Gols  amb  “l’Himne a  la 
Senyera” ens van tornar com un arravatament, tornant a 
la realitat l’art plàstic de l’ideal musical que ens fa sentir 
“Primavera  eterna”  de  Morera,  un  entusiasme  motivat 
pels  orfeonistes  dels  dos  sexes,  la  batuta  de  Gols  i  la 
acurada mestria de la professora Pepita Anguela.
El cronista s’esplaia fent un exhaustiu anàlisi de totes les 
partitures que el mestre féu servir en aquell concert, fent 
els més fervents elogis de la sonoritat i afinació extrema 
que ha posat Josep Gols en el sí de l’Orfeó. 
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Concert al Vendrell
12 d’octubre.- S’ha aplaçat l’excursió del Vendrell fins el 
dia  31  de  l’actual,  atenent  les  explicacions  de  les 
autoritats de la vila interessats per l’èxit del concert. La 
nostra societat coral ja té gairebé enllestits els assaigs de 
la  grandiosa  composició  “Divendres  Sant”  de  l’inspirat 
mestre  Antoni  Nicolau,  havent  entrat  a  més de  ple  als 
darrers assaigs de conjunt de “La bella barcarola”, lletra 
del  poeta  tarragoní  Bernabé  Martí  i  música  de 
l’intel·ligent  mestre  Josep  Gols,  que  dedicà  al  seu 
president, l’amic Antoni Virgili. 
29 d’octubre.- Amb el tren de les 2’50 hores del diumenge 
sortirà l’Orfeó Tarragoní  per actuar les tres seccions en 
un concert al Casino Circ a les quatre i mitja de la tarda i 
que seguirà aquest programa:

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
3.- “La pastoreta”, Candi.
4.- “Sota de l’om”, Morera.
5.- “Divendres Sant”, Nicolau.
6.- “Himne de Primavera”, de  Mendelssohn. 
                                       
Segona part
1.- “Els Pescadors”, de Clavé. Per les tres seccions
2.- “Comte Arnau”, Morera. 
3.- “Cançó del borratxo”, Cogul.
4.- “Barcarola”, Gols.
5.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
6.- “Oh quin  bon eco!”.
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7.- “Gratias Agimus”, de  Bach.

2 de novembre.- Gran satisfacció per l’èxit obtingut abans 
d’ahir pel  Orfeó Tarragoní que es presentava al Vendrell. 
Però abans hem de saber que a l’estació  del  ferrocarril 
esperava els orfeonistes un nombrós públic enfervorit per 
assaborir les harmonies magistrals de l’Orfeó. Arribat el 
tren al Vendrell i situats els cantaires i acompanyants, un 
responsable llegí una breu salutació, que deia: 
“Vendrellencs.... 
“Avui l’Orfeó Tarragoní ve a honorar-nos amb la seva  
visita.” 
“La fama d’hospitalària que té ben merescuda la vila,  
ens  obliga  a  rebre  d’una  manera  digna  aquella  
important entitat.”
“Acollim-la  amb  els  braços  oberts;  fem-li  agradable  
estada entre nosaltres, anem a aplaudir els bells cants al  
teatre del Vendrell, així el cor dels nostres hostes tindrà  
un recer inestimable.”
L’Orfeó cantà algunes obres a la casa de la vila, donant 
després  el  concert  al  Teatre  Casino  Circ,  on  recolliren 
grans aplaudiments. Els orfeonistes visitaren el local de 
l’Orfeó Vendrellenc cantant unes cançons al seu honor. 

25  de  desembre  -  Orfeó  Tarragoní.  Comissionats  del 
Vendrell.
Ahir van estar a la nostra ciutat l’alcalde i el secretari de 
l’Ajuntament del Vendrell, per a fer lliurament a l’Orfeó 
Tarragoní  d’una  corbata  per  a  la  senyera,  que  la 
corporació municipal dedica al nostre orfeó. És un treball 
extraordinari  molt  ben  acabat  artísticament,  no 
regatejant-se  elogis  per  l’artista  que  l’ha  concebut.  La 
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corbata  es  deixa  uns  dies  als  aparadors  de  la  sastreria 
Brell, lliurant-se després al nostre Orfeó.      

Any 1909

Diari “La Cruz”
14  de  febrer.-   La  directiva  de  l’Orfeó  Tarragoní  ha 
acordat concedir un termini d’un mes, que acabarà el dia 
15  de  març,  per  l’ingrés  d’homes  i  dones  per  cantar  a 
l’Orfeó,  podent  entrar  a  més  els  qui  havien  deixat 
d’assistir als últims assaigs.

15 de maig.-  Vetllada musical  dedicada al mestre Josep 
Sentís,  primer director de l’Orfeó. 

Demà  començarà  a  fer  els  assaigs  generals  l’Orfeó 
Tarragoní,  per  a  preparar  les  composicions  que  s’han 
d’executar pels diferents actes que s’han de fer amb motiu 
del Congrés Agrícola. La fotografia de l’Orfeó del darrer 
diumenge s’hagué de suspendre a causa del mal temps, 
ajornant-se per a després de les festes. 

25 de maig.- Homenatge a Guimerà al Teatre Principal. 
Hi participa l’Ajuntament de Tarragona que el declara Fill 
Adoptiu de la Ciutat. L’arxiver municipal Ruiz i Porta fa 
un eloqüent discurs posant de relleu la personalitat i obra 
del dramaturg. Hi actuaren a més l’Orfeó Tarragoní  i la 
S.C. l’Àncora. 

1  de  juliol.-  Per  malaltia  del  director  Josep  Gols,  s’ha 
hagut  d’ajornar  el  concert  de  l’Orfeó,  que  avui  estava 
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previst  executar  al  Teatre  Principal  en  obsequi  dels 
associats.

3  de  novembre.-  L’Orfeó  tarragoní  va  ser  rebut  pels 
notables de la vila, després de cantar vàries peces davant 
l’Ajuntament, oferí un gran concert al teatre del Circ del 
Vendrell, amb el millor repertori musical de la prestigiosa 
agrupació orfeònica.
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CAPÍTOL II

Any 1910

Diari “La Cruz”
19  de  gener.-  Hem  tingut  ocasió  d’assistir  a  un  dels 
assaigs  de  l’Orfeó  Tarragoní,  que  segons  saben  els 
nostres lectors, ha traslladat la seu social a l’antiga casa 
dels marquesos de Montoliu del carrer de Cavallers.
Els amplis salons d’aquest immoble han sigut objecte de 
reformes  en  el  decorat  però  s’ha  respectat  el  seu  gust 
artístic digne del fi a que estan destinats. La inauguració 
tindrà lloc el proper diumenge amb un gran concert del 
qual se’n donarà compte amb detall.

22  de  gener.-  El  cronista,  amablement  convidat  per  la 
Junta Directiva, participa de la inauguració del local del 
carrer de Cavallers núm. 10.      
La inauguració tindrà lloc el proper diumenge celebrant-
se un concert  a cura  de l’Orfeó  on donem el  detall  del 
programa a interpretar: 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Sota de l’om”, Morera. 
3.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
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Segona part
1.- “Els mestres cantaires”, de  Wagner. 
2.- “Quartet” núm. I, Mozart.
     a) Al·legro.
     b) Minuetto. 
     c) Andante cantabile.
     d) Allegro molto. 
3.- “Rapsòdia hongaresa”  núm. 12,  de Litsz.

Interpretaran  la segona part els mestres Ricomà, Manyé, 
Sentis, Olivé i Arbona.

29 de gener.- Demà a dos quarts de deu de la nit la Junta 
Directiva  de  l’Orfeó  Tarragoní  ha  organitzat  una  nova 
vetllada  musical  al  carrer  de Cavallers  10,   obsequi  als 
associats  i  protectors  del  conjunt  orfeònic  que 
interpretarà diverses composicions del seu repertori.

23 de març.- A partir de dos quarts d’onze de la  nit, el 
nostre  Orfeó   celebrarà  una  festa  íntima  pels  socis  i 
protectors  de  l’entitat,  amb  un  escollit  programa  de 
concert, a més hi actuarà un quartet de corda.

Primera part
1.- “Mestres cantors”, de Wagner.
2.- “Lohengrin”, fantasia, Wagner.
3.- “Minuet de l’Arlesiana”, Bizet.
4.- “Tanhausser”, de  Wagner.
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Segona part
La massa coral  cantarà escollides composicions del  seu 
millor repertori seguit de la ballada d’unes sardanes. 

23  d’abril.-  A  dos  quarts  de  deu  es  celebrarà  un  gran 
concert pel nostre Orfeó al saló d’espectacles del Patronat 
Obrer,  però  el  rotatiu  no  ens  parla  de  cap  festa, 
presumiblement va ser la celebració del dia de Sant Jordi, 
amb aquest programa:

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de  Gols.
2.- “Primavera eterna”, Morera.
3.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
4.- “Els tres tambors”, Lambert.
5.- “Somni de primavera”. Mendelssohn.
6.- “Divendres Sant”, estrena, de Nicolau.

Segona part
1.- “Sota de l’olm”, de  Morera.
2.- “La pastoreta”, Candi.
3.-  “Barcarola”, Gols.
4.- “Gratias agimus”, Bach.
5.- “Ocellada”, estrena, de Jannequin.
La direcció musical és com sempre del mestre Josep Gols 
i Veciana
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L’Orfeó Tarragoní al Palau de la música 
Catalana
14 de maig.- Es prepara celebrar un concert al Palau de la 
Música Catalana, prova del prestigi obtingut per l’Orfeó 
Tarragoní. No escapa a ningú la transcendència de cantar 
a la noble seu de Domènec i Montaner i de l’Orfeó Català 
a  Barcelona.  Seria  el  diumenge  dia  22  de  l’actual, 
aprofitant  al mateix  temps l’ocasió de visitar la seu del 
Centre de Naturals  de Tarragona i Comarca a Barcelona.

18  de  maig.-   Com  és  costum,  el  Col·legi  Provincial 
celebrarà  la  festa  de  la  Primera  Comunió  dels  seus 
alumnes a Sant Francesc. Actuarà un grup d’orfeonistes 
conjuntament amb la capella de música del mestre Gols i 
amb orquestra, cantant-se una missa solemne.
A quatre dies del gran concert

18 de maig.-  Segons notícies  rebudes des de Barcelona 
sabem que es prepara una brillant rebuda a l’Orfeó amb 
motiu del trasllat a la capital del principat pel diumenge 
22, per executar el concert al Palau de la Música Catalana 
i de la inauguració del Centre de Naturals de Tarragona i 
Comarca.  L’Ajuntament  de  la  nostra  ciutat  ahir  acordà 
concedir  una  subvenció  a  l’Orfeó  Tarragoní,  i  una 
comissió  de  regidors  assistirà  a  Barcelona  en 
representació de la ciutat.

20 de maig.- Al Palau de la Música Catalana.
Excursió  artística  de  l’Orfeó  i  concert  pel  22  de  maig. 
Mestre Director: Josep Gols i Veciana. Professora: Josepa 
Anguela.
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A  dos  quarts  de  quatre  de  la  tarda  tindrà  lloc  aquest 
programa: 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”,  de Gols.
2.- “Cançó de Primavera”, Morera- Mendelssohn.
3.- “Fum, Fum, Fum”, Gols. 
4.- “El rossinyol”, Mas i Serracant. 
5.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
6.- “Cançó del Borratxo”, Cogul.
7.- “Divendres Sant” a 14 veus, cors i solistes, de Nicolau.

Segona part
1.- “Diumenge” (Secció senyoretes), de  Dalcloze.
2.- “Sota de l’om”, Morera.
3.- “La Pastoreta”, Candi.
4.- “Barcarola”, Gols.
5.- “Gratias Agimus”, Bach.
6.- “Oh! quin bon eco”. Lassus
7.- “Aucellada”, de  Jannequin. Per  les tres seccions.

21  de  maig.-  Dissabte.-  El  President  de  Naturals  de 
Tarragona i Comarques, Adolf Alegret, ens ha enviat una 
invitació  a  la  festa  d’inauguració  del  Centre  situat  al 
carrer de Sant Francesc 23, pral. de Barcelona.   

22 de maig.- A tres quarts de nou del matí els associats 
que hi hagin d’anar es dirigiran a l’estació de Gràcia, per a 
rebre l’Orfeó Tarragoní que serà acompanyat fins el local 
social. A dos quarts de deu l’Orfeó hissarà la senyera al 
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Palau Municipal, on saludarà la ciutat de Barcelona, tot 
interpretant algunes composicions del seu repertori. 

Inauguració del Centre.
Parlament del President.
Salutació dels orfeonistes.

Adhesió del  Sr.  Alcalde  de Tarragona i  representacions 
que desitgin fer us de la paraula. 
L’Orfeó  interpretarà  les  següents  composicions  al  local 
xantre.
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “La Gata i el Belitre”, Pujol.
3.- “Els pescadors”, Clavé. 
4.- “Primavera eterna”,  de Grieg. 

A dos quarts de quatre de la tarda l’Orfeó donarà concert 
públic al Palau de la músic  Catalana.  
El programa ja es va fer constar el dia 20, però el cas és 
que immediatament després sense ratlla de separació, diu 
el Programa literari- musical que se celebrarà  a les nou i 
mitja de la nit un concert que no té res a veure amb el de 
l’Orfeó i el patrocina la casa de música Ayné a Barcelona. 

23 de maig. Viatge clamorós a Barcelona 
del nostre orfeó
Llarga crònica  als rotatius de la nostra  ciutat, escollint 
en aquest cas el popular diari “La Cruz”, en major part.
Un  tren  amb  més  de  400  tarragonins,  puntualment 
arribà  al  baixador  del  Passeig  de  Gràcia.  Barretines 
morades  (típiques  de  les  comarques  tarragonines)  amb 
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mantellines  i  blondes  blanques  passen  pels  principals 
carrers de la capital del Principat. Hi havia gairebé una 
compresa  comissió  del  consistori  Tarragoní  amb 
l’alcaldia,  amb  nombroses  i  distingides  famílies  de  la 
ciutat. 
El  passeig  de  Gràcia,   la  plaça  de  Catalunya  i  carrers 
adjacents  foren  un  autèntic  formigueig  de  tarragonins, 
esperant  la  nostra  ambaixada  cultural.  També  hi  era 
l’alcalde  de  Barcelona,  que  era,  paradoxes  del  destí,  el 
pròcer i paisà nostre Sr. Roig i Bergadà acompanyat de 
diversos consellers. Igualment es presentà una nombrosa 
representació  de l’Orfeó Català  i  la  junta del  Centre de 
Naturals  de  Tarragona  i  Comarca  que  inauguraven 
estatge social.
Amb  les  salutacions  de  rigor,  la  gernació  es  posà  en 
marxa,  i  en  aparèixer  la  Senyera  encara  de  lluny  els 
visques  i  aplaudiments  foren  veritablement 
espectaculars.
La  comitiva  cívica  era  nombrosíssima  i  brillant.  Les 
seccions  de  l’Orfeó,  Senyera,  alcalde  de  Barcelona, 
comissions  dels  dos  ajuntaments  i  entitats  culturals 
invitades, precedits de batedors de la guàrdia municipal 
escoltada  per  una  vintena  de  membres  de  la  guàrdia 
urbana.  També formava part un grup esperantista local 
amb la seva bandera. 

A l’Ajuntament
Seguint el programa previst, arribaren a la plaça de Sant 
Jaume,  entrant  tot  seguit  a  l’Ajuntament.  L’escalinata 
estava  guarnida amb la  guàrdia  municipal  muntada en 
vestit de gala. El Consell de Cent estava tot damascat com 
per  a  les  grans  festes.  Amb  presència  del  Sr.  Roig  i 
Bergadà, Nel.lo, Vallvé,  Dalmau  i el president de l’Orfeó 
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Sr.  Ventosa  i  més  autoritats  es  pronuncià  un  vibrant 
discurs de salutació.   
Els  tarragonins  foren  obsequiats  amb  una  detinguda 
visita al Palau de l’Ajuntament. 

Al Centre de Naturals de Tarragona
La  comitiva  en  ple  sortí  cap  al  Centre  de  Naturals  de 
Tarragona  i  el  seu  Camp  per  tal  d’assistir  a  l’acte 
d’inauguració de la seu, la  qual està situada al carrer Nou 
de  Sant   Francesc,  estatge  certament  espaiós  per  a  les 
activitats  del  centre,  i  a  més hi  havia  una exposició  de 
productes  comarcals,  i  en  una  altra  habitació  on 
s’exposaren postals, documents i monuments de la nostra 
ciutat.
El local s’omplí de cadires per a descans dels orfeonistes. 
Al saló principal hi havia, doncs, la Creu de Santa Tecla, 
col·locant-se  la  presidència  acte  seguit,  formada  pel 
nostre  paisà,  Alcalde  de  Barcelona,  comissió  de 
l’Ajuntament de Tarragona, alcalde de Reus, consellers i 
juntes  directives.  Adolf  Alegret  llegí  un  discurs 
emocionant  premiat  amb  grans  aplaudiments.  Boloix 
recità unes poesies adients amb l’acte i tant Nel·lo com 
Roig i Bergadà  van fer els seus parlaments. 
Posteriorment  l’Orfeó  Tarragoní cantà  el  que  estava 
previst  amb  repetició  de  grans  aplaudiments  per  les 
composicions triades, que ja consten en un altre lloc.

Dinar de germanor
Acompanyades per la guàrdia urbana totes les autoritats 
seguides  per  la  colònia  tarragonina  es  dirigiren  al 
Mundial Palace en el menjador de qual, molt espaiós, va 
servir-se l’àpat de germanor amb 400 comensals que hi 
ocuparen  un  centenar  de  taules.  Hi  hagueren  els 
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concebuts visques a l’Orfeó i l’entusiasme dels presents 
anà creixent, fins i tot telefonà des de Tarragona Antoni 
Rovira i Virgili que, per raons pròpies de càrrec no s’havia 
pogut desplaçar, i que desitjà als desplaçats el millor dels 
auguris pel nostre Orfeó.

L’Orfeó Tarragoní al Palau de la Música 
Catalana
Els  cronistes  confessen  no  tenir  paraules  pel  gran 
esdeveniment viscut en dues hores màgiques d’art i cant 
oferts per l’Orfeó Tarragoní vuit anys després de la seva 
fundació. El mestre Gols havia fet el “miracle” de situar 
l’Orfeó entre les primeríssimes  institucions orfeòniques 
de l’Estat.
A  l’hora  anunciada  i  amb  el  Palau  ple  a  vessar  els 
orfeonistes apareixen enarborant la Senyera, és un deliri 
d’entusiasme frenètic i ni els més optimistes no donaven 
crèdit al somni de la ambaixada tarragonina. La totalitat 
de  les  autoritats  que  els  havien  acompanyat  hi  eren 
presents. La gran majoria dels assistents  no coneixia la 
grandiositat del Palau, no se’n feien ni idea; amb silenci 
venerable acabà la primera part. Es presentà a escena un 
grup  de  noies  pertanyents  a  l’Orfeó  Català  amb  una 
artística corbata de seda blanca amb l’escut de Tarragona 
molt ben brodat, i que van posar a mans del mestre Gols 
en nom de l’entitat. Amb enardits aplaudiments el  públic 
posat  dempeus  veié  com  les  Juntes  de  les  dues 
institucions musicals, i la Junta dels Naturals pujaven a 
l’escenari amb les autoritats, que foren portadores d’una 
corona de llorer i rams de flors que dedicaren a les noies 
de l’Orfeó Català. 
Si la primera part va ser refulgent més ho va ser la segona 
part  que  va  ser  espectacular,  repetint-se  dues 
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composicions.  La  premsa  de  Barcelona,  unànimement, 
coincidí  amb  el  prestigi  de  l’Orfeó  Tarragoní.  La  Cruz 
també reproduí una Carta laudatòria publicada a “La Veu 
de Catalunya” de Barcelona. 

28 de maig.- Demà diumenge, a dos quarts de deu, tindrà 
lloc al Teatre Principal  el  gran concert  popular a preus 
reduïts  en  el  qual  actuarà  l’aplaudit  i  prestigiós  Orfeó 
Tarragoní  que  interpretarà  el  mateix  programa  del 
diumenge passat al Palau de la Música Catalana. 

29 de maig.- Hi hagué molt d’entusiasme per assistir al 
concert extraordinari de caràcter popular de l’Orfeó, que 
interpretà la totalitat de les composicions de ara fa 8 dies 
al coliseu  barceloní.
  

Concert a  l’Arboç 
17  de  juliol.-  L’  Orfeó  Tarragoní  organitza  una  gira 
artística a la vila de l’Arboç, amb motiu de la festa major 
d’aquella població.

23 d’agost.- La nostra massa orfeònica anirà a l’Arboç el 
dia 28 del present i hi celebrarà un gran concert per la 
tarda. 

30 d’agost.- Novament somriu l’èxit més contundent a la 
prestigiosa entitat coral tarragonina per l’anada a l’Arboç 
del Penedès, el passat dia 28, que entusiasmà als vilatans, 
sent  rebuts  i  afalagats  amb  vives  a  l’Orfeó,  els 
expedicionaris son conduïts per una comissió municipal a 
l’església.  Amb un temple ple de gom a gom el  mestre 
director  Gols,  va  rebre  les  sinceres  i  múltiples 
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felicitacions dels arbocencs, que també pogueren escoltar 
una  part  de  música  religiosa  ja  que  es  tractava  de 
l’església Parroquial de Sant Julià.

Amb la Simfònica de Barcelona
22 d’octubre.- La nostra coral orfeònica assaja de valent 
el poema “La Nit de Nadal”.
Per la nit del dijous, si no hi ha contratemps, arribarà el 
mestre  per  a  perfeccionar  els  assaigs.  L’autor  de  la 
composició és el director Sr. Lamote de la Simfònica de 
Barcelona.  Després  d’un  assaig  Lamote  restà  altament 
sorprès de com l’Orfeó ha assimilat  la interpretació del 
poema i el treball  del mestre Gols amb totes les cordes 
vocals, i l’autor quedà altament complagut de l’assaig, ja 
que l’obra és difícil i en vàries fases complicada.

28  d’octubre.-  Concert  per  la  Simfònica  de  Barcelona. 
Extractem el concert.

Primera part
Confeccionat per obres de diversos autors.
               
Segona part
Tercera simfonia (Heroica),  de Beethoven.

Tercera part
“La  Nit  de  Nadal”.-Idil·li  simfònic  de  Lamotte  de 
Grignon.
I.-  La nit de Nadal, Introducció. 
II.-  El  cant  dels  cingles,  Cançó  de   Maria  i  cançó  dels 
rossinyols.
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III.- Cançó de Sant Josep i cant a lloança dels pastors.
IV.- Final i orquestra.

Any 1910

“Diari de Tarragona”
1 de febrer.- El diumenge per la nit visitàrem una secció 
artística de l’Orfeó Tarragoní, obsequiant el seu nou local 
als  socis  protectors.  El  Mestre  Gols  interpretà  diverses 
composicions del seu repertori. Sent molt aplaudides les 
senyoretes  per  la  seva  bona  execució,  acompanyades  a 
l’harmònium.  També  s’interpretà  “Pàtria  Nova”  per  les 
tres seccions. S’ha de fer esment també que l’orfeonista 
Jordi Pere va fer gala d’una ben timbrada veu de baríton.
El  president  que  deixa  de  ser-ho  el  Sr.  Oliva  dirigí  la 
paraula  als  orfeonistes  i  associats,  el  desig  que  l’orfeó 
sigui digne de la ciutat de Tarragona i que ho sigui per tot 
Catalunya, i assegurant que els orfeonistes continuïn fins 
ara   la  noble  ensenya  triomfant  per  les  més  variades 
poblacions catalanes....

15  de febrer.-  Segons constatem a “Catalunya  Nova”  el 
Consell  directiu  de  l’Orfeó  Tarragoní  ha  acordat  en 
principi per la primavera vinent una excursió artística, al 
temps  que  desitja  sigui  tant  important  que  tots  els 
orfeonistes  assisteixin  amb  interès  als  assaigs  que  ahir 
començaren, esperant de tots el màxim interès. 
El  consell  directiu  de  l’Orfeó  declara  que  malgrat  el 
reconeixement  que  pugui  obtenir  i  l’interès  que  hi  pot 
haver  en  el  cant,  des  d’avui  dos  a  final  de  mes  no 
s’admetran joves ni noies, però si que hi podran ser com 
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associats.  Després  d’obert  el  període  els  orfeonistes 
podran formalitzar la tal inscripció.

5 d’abril.- Es prepara pel diumenge dia 17, que seran les 
fires, un magne concert que dirigirà el mestre Josep Gols. 
És  de creure  que serà un esdeveniment,  ja  que amb el 
programa s’interpretarà la cantata “Divendres Sant” del 
mestre Antoni Nicolau a 14 veus, així com la composició 
“Barcarola” de J. Gols.  

26  d’abril.-  Actuació  de  l’Orfeó  Tarragoní  al  saló  del 
Patronat  Obrer,  ple  pel  seu  prestigi  i  vàlua.  Entre  les 
seves composicions interpretaren “Somni de primavera”, 
“Sota de l’om”,  “Oh! quin bon eco”,  “Divendres Sant”  i 
“Aucellada”. A més de “l’Himne a la Senyera” del mestre 
Gols cantaren  “Barcarola”,  també del mestre director i 
lletra del poeta local Bernabé Martí.

24 de maig –El diari de Tarragona ens ofereix una llarga 
crònica de l’esdeveniment de l’actuació del nostre Orfeó 
al Palau de la Música Catalana, així com de les diverses 
cròniques que apareixen a diversos rotatius barcelonins 
altament  elogiosos,  com  El  poble  català,  la  Veu  de 
Catalunya, i La Publicitat.  
                                 

Concert de l’ Orfeó a València
9  de  maig.-  S’ha  comentat  de  l’aplaudit  Orfeó 
Tarragoní que portarà a terme una excursió artística a 
l’Exposició  Nacional  de  València  els  dies  24  i  25  del 
proper mes de juliol.
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9  juliol.- S’organitza per la junta directiva de l’Orfeó una 
festa íntima que es celebrarà el proper diumenge dia 10 a 
l’estatge  social  del  carrer  de  Cavallers  antiga  casa 
Montoliu.
S’executaran  vàries  composicions  per  la  nostra  entitat 
coral, cantant-se algunes peces dels associats orfeonistes, 
oferint-se  a  més  altres  interpretacions  al  piano  i 
orquestra,  augurant-se  que  la  vetllada  serà  plaent  i 
agradable. 

Novament a l’Arboç   
26  d’agost.-  Per  la  festa  major  de  l’  Arboç   ha  sigut 
contractat l’Orfeó Tarragoní.

21 d’agost.-“ Catalunya Nova “.-  Setmanari catalanista.
La visita a l’Arboç amb motiu  de la festa major.
La principal novetat és l’ excursió que l’Orfeó Tarragoní 
realitzarà  el  dijous  vinent.  D’un temps ençà  s’han  triat 
vàries famílies arbosenques que amb “ desig d’ estatjar el 
nostre benemèrit Orfeó. honra i orgull de Tarragona “.
Regirà aquest programa:

Primera part
1.- “ Himne a la Senyera”, de J. Gols
2.- “ Somni de primavera “, Mendelsshon
3.- “La verema”, estrena, Lassus
4.- “ Fum. Fum, Fum “, J. Gols
5.- “ El Rossinyol”, Mas i Serracant
6.- “ Divendres Sant “, a l4 veus, Nicolau
7.- “ Pàtria Nova “,  Grieg
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8.- “ Diumenge” , Dalcloze
9.- “ Sota de l’ olm”, de Morera

Segona part
1.- “ La Gata i el Belitre”, de Pujol
2.- “ Barcarola”, Gols
3.- “ Oh quin bon eco ¡ “ , Jassus
4.- Aucellada “, Jannequin
5.- “ Cant dels romeus “ de Tanhauser, de Wagner

L’ Orfeó sortirà amb el tren mixta de dos quarts de vuit 
del mateix diumenge, arribant a les 10 del matí, assistint 
els  orfeonistes  a  ofici,  on  cantarà  vàries  composicions 
religioses,  com  “Ave  Maria”,  de  Mozart  i  “Gratias 
Agimus” de Bach entre altres. El retorn a Tarragona seràs 
a les deu de la nit.
Por tota mena de consultes dirigir-se al casal de l’Orfeó 
del carrer de Cavallers. 

El dia 4 de setembre el Diari de Tarragona transcriu la 
crònica  d’u  rotatiu  de  Barcelona,  que  dóna  ampla 
referència de l’esplendor en que es desenvolupà la festa 
major de l’Arboç, esdeveniment que succeí el 28 d’agost 
al  Teatre  Arbocenc.  Com  sempre  hi  era  present  la 
professora  Josepa Anguela.

D’aquell  mateix  dia  “Catalunya  Nova“,  setmanari 
catalanista,  atenent  sempre  a  bons  espais  dedicats  a 
l’Orfeó, publica “L’ Orfeó tarragoní a la vila de l’ Arboç“ 
de H.M.B. un bon article  del que n’ extraiem un apartat: 
”La bandera barrada. Arribada de l’Orfeó. Tot just 
a sol ixent prenia’l cel el color de rosa “de gala“ per donar 
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pas  lliure  al  rei  dels  astres  que  havia  d’il·luminar  a 
l’Arboç. Eren els diables i els pastorets anunciadors de la 
diada, Eren les cinc del matí. El dia de la Festa Major era 
arribat. La vola començà a prendre  tons de colors.  Els 
balcons  s’endomassaren,  i  la  bandera  barrada  s’havia 
erigit en Senyora y Majora de la plaça y carrer Major. Es a 
dir, de tot el poble“.
“A mida que’l nou jorn avançava, la vila s’anà omplint de 
forasters  dels  poblets  veïns.  Abans  d’anar  al  Concert, 
saludà  als  dignes  diputats  per  les  Borges  y  Vilafranca 
senyors Macià i Zubieta arribats al migdia per assumptes 
electorals  del  districte.  En  el  tren  de  les  quatre 
començaren a arribar altres amics i companys  nostres de 
Tarragona ansiosos d’assistir al concert.”
Més avall el cronista  comenta: “El descans fou rebutjat 
pols orfeonistes i dansaires, quins , tant bon punt la cobla 
es  posà  a  tocar  noves  sardanes,  s’abocaren  a  formar 
anelles y a puntejar  la més bella de les danses. I tot d’ un 
seguit  tornà  la  plaça  a  veure’s  curulla  d’espectadors, 
entre’s  quals  poguérem  distingir  al  digníssim  Senador 
pel Regne senyor Marquès de Grigny, vingut de Sabartés 
amb dos dels seus fills.

“Benvinguda, Corona de plata. A l'Ofici. 
Els castells. Sardanes...“

“  Reunits  els  orfeonistes  al  saló  principal,  l’Alcalde  Sr. 
Castellví  els  donà  la  benvinguda  amb  paraules  de 
simpatia i amistat. El President Sr. Ventura  remarcà la 
rebuda entusiasta  que la vila havia dispensat als cantors 
y  especialment  tot  el  que  en   obsequi  als  mateixos  l’ 
Ajuntament havia  organitzat.  Llavors  el  Sr.  Alcalde  feu 
ofrena a l’ Orfeó d’una riquíssima corona de plata imitant 
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els rams de llorer, engalanada  alhora amb unes cintes de 
les quatre barres. . .“   
“Aquest  començà  a  dos  quarts  de  cinc  quan  el  Teatre 
començava a omplir-se.
“El  Orfeó  Tarragoní,  la  cobla  de  Cassà  de  la  Selva,  la 
orquestra  de  Martorell,  los  “Xiquets  de  Valls”,  dos 
compañías  dramáticas  de  Barcelona,...el  vino  y  cinco 
puros  ¿han  sido  las  causas  de  que  Arbós,  este  año, 
rebosase gente y buen humor por los cuatro costados?...”
“Merece  especial  atención  el  “Orfeó  Tarragoní”. 
Acudieron  á  la  estación   á  recibirlo,  autoridades, 
corporaciones  y  un  gentío  inmenso,  a  exteriorizar  los 
afectos  de  confraternidad  y  patriotismo  ante  sus 
coetáneos visitantes.  El orfeón, en la plaza, cuyas calles y 
afluentes,  estrenaban colgaduras  en su honor,  entonó 
“l’Himne a la Senyera“; fue ovacionado  y trasladándose 
inmediatamente  á  la  iglesia,  formando  parte  de  sus 
pasajes de la misa que se ejecutaba. Por la tarde,  en el 
concierto,  pudieron apreciarse  las  diferentes cualidades 
artísticas   de  dicha  entidad  musical  y  un  elevadísimo 
director Sr. Gols“. 
I  així  va  expressant-se  la  crònica,  feta  amb  immensa 
naturalitat i honorabilitat per un personatge que s’imbuí, 
potser, per la realitat musical que palpava. 
Les  interpretacions  que  oferí  l’Orfeó  marcaren 
l’entusiasme  del  selecte  públic  que  omplí  a  vessar  el 
temple parroquial arbocenc. Així els tarragonins anaren 
interpretant la cançó descriptiva “La verema”, de Lassus; 
“Fum, fum, fum” de Gols;  “Catalunya  nova” de Grieg;  el 
majestuós  i  solemne  “Divendres  Sant”  del  mestre 
Nicolau,  amb  la  difícil  composició  “Aucellada”  de 
Janequin,  que  entusiasmaren  el  públic  expectant  i 
embadalit que escoltava.  
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Però el concert va seguir amb la “Barcarola” del mestre 
Gols.  Composició -explicà  el cronista anònim- de grans 
al·licients i recursos que el mestre director  posa al servei 
de l’Orfeó, i que agradà com sempre, l’admirable execució 
i la tècnica posada dels orfeonistes. 
El  concert  va  seduir  amb   “El  Rossinyol”  de  Mas  i 
Serracant;  la  fresca  i  original  melodia  de  “Somni  de 
primavera” de Mendelssohn, “Oh! quin eco” de Lassus, 
cançó  deliciosament  poètica;  “Sota  de  l’om”  d’Enric 
Morera i “Cant del romeu” de Wagner, amb els cants més 
íntims del cant popular català. Sonoritat, gran afinació i 
una insuperable tècnica oferí l’Orfeó Tarragoní a l’Arboç.
El  redactor  acaba  dient:  “Este  (l’Orfeó)  puede  estar 
satisfecho: fue bien comprendido y se hizo justicia de su 
extraordinario mérito. Aquí tampoco se olvidará jamás el 
recuerdo  del  honor  recibido  y  de  la  fruición  estética 
experimentada  quedaran  indeleblemente  estereotipados 
en  les  anales  de  esta  villa  y  en  los  corazones  de  sus 
habitantes”.
8 de setembre de 1910.- Catalunya Nova. En “Preludis “, 
es  queixa  de  Tarragona  Federal,   el  cronista  Hurra. 
vegem-ne un fragment: 

“La  conducta  observada  als  periòdics  federalistes 
d’aquesta ciutat Tarragona Federal i Senyera Federal amb 
lo  que  es  l’entitat  Orfeó  fa  referència,  es  cosa  per  mi 
incompresa per lo injusta y fantasiosa.
No sempre son lloances, també sempre hi ha que es mira 
amb la màxima perfecció un fet puntual,  tingui o no la 
seva encertada opinió, envers el nostre Orfeó Tarragoní  . 
“Y es més inexplicable aquesta actitud, per quan  se tracta 
de  periòdics  que per  la  seva sensatesa  y  ideals  polítics 
que’ls  envolten,   haurien  d’ésser  els  primers  en  donar 
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exemple de civisme tan necessari per escriure en públic, 
evitant  en  lo  possible  la  propagació  de  notícies  y 
referències que, per lo infonamentades  y anar dirigides a 
entitats  honorables,  desdiuen  del  caràcter  seriós  del 
periòdic que les escampa.    
“En el darrer número de Tarragona Federal, s’ ataca en 
un   solt  de  mal  gènere,  la  gestió  dels  qui  dirigeixen  l’ 
Orfeó  i  es  fereix  la  dignitat  dels  cantaires.  Com  a 
orfeonista  ofès  no  hauria  tan  sol  agafat  la  ploma  pera 
comentar  el  solt  de  referència,  a  no  ser  per  la 
circumstància  d’ésser  un  periòdic  amic  y  que  llença  l’ 
insult  y  que,  per  venir  d’  un  amic,  arriba  fins  dins  de 
l’ànima.”

2  de  setembre.-  S’anuncia  amb  tot  detall  una  excursió 
artística de l’Orfeó a Cambrils.

6 de novembre.- Procedent de Barcelona demà arribarà el 
Sr.  Grignon  a  fi  de  visitar  la  ciutat  i  el  de  donar  als 
orfeonistes  una  prova  d’afecte,  en  una  audició  íntima, 
d’algunes de les seves composicions.
En aquest acte el mestre Lamote fa al nostre Orfeó el més 
encès  elogi  de la  prestigiosa entitat  musical,  no havent 
dubtat en cap moment de la vàlua de les nostres veus, pel 
poema “La Nit de Nadal”. 

Concert a la vila de Cambrils
11  de  setembre.-  De  nou  el  diari  catòlic  dóna  una 
agradable  crònica  per  la  darrera  excursió  artística  de 
l’Orfeó Tarragoní,  celebrada a Cambrils uns dies abans. 
Va  ser  un  altre  èxit  dels  actuants  i  del  seu  prestigi 
aconseguit.  L’Orfeó  “brodà”  literalment  el  concert, 
celebrat  al  Centre  Català,  i  ens  permetem   posar  uns 
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fragments de la singular crònica del redactor que no hem 
pogut desxifrar les inicials... J. De D. M. 
Corregim algunes paraules arcaiques del text.  “Son tres 
quarts de cinc; l’Orfeó surt del seu casal amb la senyera, 
Tarragona avall, cap a l’estació: són les cinc trenta cinc, 
sonen les campanades, una xiulada, seguits del soroll de 
la màquina i el tren en marxa portant l’Orfeó.”
“Passem Salou, i minuts després, sona un insistent xiulet 
de la locomotora, contestat amb forts aplaudiments que 
deien “Visca el poble de Cambrils”, ric joiell de Catalunya, 
amb  la  senyera  i  els  cantaires  tots  abraçant-se,  i  els 
picaments de mans es repetien per la nombrosa, per la 
immensa multitud que ens esperava donant-nos calor a 
l’ànima”.
“Formada  novament  la  comitiva  tot  seguit  es  dirigí 
l’Orfeó  a  l’ermita  de  Nostra  Sra.  del  Camí  amunt,  que 
formós era tot allò!, els nois amb les barretines vermelles 
eren  la  guàrdia  encisadora,  amb  els  seus  petits  cors 
bategant al batec de la infantesa...”

Al Santuari de la Mare de Déu del Camí
Col·locat  tot  l’acompanyament  de  l’Orfeó  Tarragoní  a 
l’interior del santuari, el mestre Gols ordenà l’execució de 
l’“Ave Verum” de Mozart seguit per una gernació,  val a 
dir que literalment a l’ermita no s’hi cabia. 

A Cambrils
Fins arribar al centre del poble, el pas de l’orfeó va ser un 
passeig triomfal, segons comenta la crònica.
El públic, enardit d’entusiasme, saludà la senyera a cada 
cantó fins arribar a la plaça major on l’espectacle va ser 
espectacular.      
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Quan aparegué la senyera al balcó de l’ajuntament la gent 
enfervorida  arrencà  en  grans  aplaudiments  i  visques  a 
l’Orfeó.  Col·locada  la  senyera  al  balcó  municipal   els 
orfeonistes foren obsequiats amb un sopar de germanor. 
A dos quants d’onze el mestre Gols prenia la batuta per a 
celebrar el magne concert  al Centre Català. 
El  públic,  que  omplia  el  local  a  vessar  i  totalment 
enfervorit  amb  els  cants  de  l’Orfeó,  harmoniosos  i 
interpretats  en  forma  magistral,  va  esclatar  en 
felicitacions i visques. Els orfeonistes foren invitats a una 
sessió de ball  de gralles.  A les quatre de la matinada el 
tren portador dels intèrprets entrava a Tarragona després 
d’una altra jornada de bon record i d’història de l’Orfeó 
Tarragoní. 

Del programa  que guarda el Museu 
d’Història de Tarragona.
La  nostra  societat  orfeònica  organitza  un  nou  concert 
mixt del 29 de desembre de 1910 al seu estatge social en 
obsequi  dels  socis  i  protectors,  actuant  el  quartet  del 
violinista Mestre Josep Català i convidada la Srta. Cuchí. 
El quartet interpreta  Gols, Beethoven, Gounod, Verdi i 
Meierbeer.
  
La segona part l’oferí l’Orfeó Tarragoní interpretant : 
1.- “Primavera eterna”, de Morera.
2.-  “Plany”,  de  Gols  fill  i  Julià,  aquestes  com  a  més 
interessants,  
...la resta de cançons ja van ser més conegudes. 
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Valoració dels primers 8 anys de vida de 
l’Orfeó
No podem oblidar que Eduard Baixauli i Morales que tant 
va fer per la música a la  Tarragona del seu temps, publicà 
un   llibre  titulat  “Tarragona  musical.  Un siglo  de  vida 
artística 1850-1950”.
Al llarg apartat dedicat a l’Orfeó Tarragoní, comença així:
“Desde comienzos del presente siglo, se vino acariciando 
la idea de la creación de un Orfeón que aportara  gloria y 
arte  vocal  a  nuestra  Ciudad.  Había  de  ser  un  Orfeón, 
como  hijo  noble  del  pueblo,  sustancia  y  esencia  del 
mismo,  y  vivo  exponente  de  los  más  altos  ideales  que 
sirvieron  de  directriz  a  los  coros  de  Clavé:  “L’Orfeó 
Tarragoní  no ha fet si no continuar l’obra artística i social 
fundada por el gran filántropo, el músico i poeta Josep 
Anselm i Clavé”, diría el que fue su secretario D. Bernabé 
Martí  Bofarull,  elegido  Presidente  del  Orfeó  en  27  de 
Enero  de  1918.  Estos  encomiables  deseos  que  se 
infiltraron  en  el  ánimo  de  ilustres  tarraconenses 
enamorados  del  arte  y  del  canto  popular,  sirvieron  de 
base y sólido fundamento para la creación del que habría 
de ser l’Orfeó Tarragoní,  en cuyo haber hay páginas de 
inolvidable  contenido,  de  parabién  en  el  arte  vocal,  y 
seguro distintivo  de  la  alta  significación  cultural  de  un 
pueblo sabedor de la riqueza de sus tesoros raciales. Esto 
es  lo  mucho  que   representó  este  Orfeó  para  nuestra 
ciudad.  La que, sin duda,  ha de quedar profundamente 
agradecida  en  el  devenir  de  los  tiempos.  La  alta 
formación técnico-musical, tanto de los directores como 
de  les  componentes,  fue  de  los  mejores  distintivos  de 
nuestro orfeón......”
La educació musical dels orfeonistes de base, els assaigs 
generals que implantà el mestre Josep Gols, la disciplina i 
puntualitat  i  l’afluència  plena  i  sacrificada  de  les  180 
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persones de integraven aquell insuperable orfeó, foren la 
clau que en 8 anys d’existència fos, ja, una primeríssima 
entitat  coral  i  orfeònica  que  ja  havia  actuat  amb  èxits 
esclatants al Palau de la Música Catalana i a Madrid amb 
presència de la família reial. 
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CAPÍTOL III

La consolidació

Tant els programes que nosaltres hem pogut obtenir, com 
els del nostre arxiu, més els que hi ha en dipòsit al Museu 
d’Història de Tarragona, són prou eloqüents de la varietat 
i la qualitat de concerts que tan sovint obsequien tant el 
mestre director Josep Gols com la professora la senyoreta 
Antònia Quesada que tenia cura de l’educació musical de 
les  noies.  Allí  ningú  cobrava  si  exceptuem  les  dues 
persones  que  professionalment  vivien  la  de  música. 
L’Orfeó es finançava amb les actuacions foranes que feia i 
dels associats protectors que tenia, més els puntuals ajuts 
que es pogués obtenir de les nostres corporacions. Només 
sabem que la roba blanca i les mantellines de les nostres 
orfeonistes  s’adquiriren  a  una  important  casa  de 
Barcelona  així  com  que  la  realització  metàl·lica  de 
l’estendard  ho  va  fer  una  empresa  especialitzada  de 
Barcelona. 

Any 1911

1  de  gener  de  1911.-  Catalunya  Nova.  “La  festa  de 
l’Orfeó“.
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extret tot allò que ens ha semblat  més interessant. Així 
hem  tret  la  pols  secular  que  hi  teníem.  Anem  pels 
fragments   que  acostumen  a  recordar:  “  Ara’m  dento, 
impressionat. No ha sigut una festa pel Orfeó, sinó una 
Festa al Orfeó.
“La  Reina  ha  sigut  la  senyoreta  Cuchi,   que’ns  ha 
comentat  es  delecten  amb la  Serenada  a  les  Flors,  del 
mestre  Gols,  sobre  lletra  del  nostre  `poeta   Bernabé 
Martí.  Ni  sé  si  n’havia  cantat  mai  en  públic.  Ni 
m’interessa  saber-ho,  jo  si  l’  havia  sentida;  y  lo  que’m 
sembla  es  que’l  Mestre  Gols  y’l  Bernabé  Martí,  deuen 
estarne gojosos d’haver escrit aquelles bellìssimes  coses, 
sentint-les cantar amb aquella veu harmoniosa  que amb 
trobarles  i  ferles  sentir  intensament  ,es  belleses  de  la 
composició.“

Simfonia Reimond 
Vals , de Dinorach.
Aria, de Faust i Andreu Donato, tenor
Ària de Rogoletto, de Verdi
Gols fillinterpreta “ Plany »
«  Traviatta, de, Verdi, senyoretes Cuchi i Ventosa
I a més actuà el mestre Català

La festa havia de celebrar-se a casa Montoliu, estatge de 
l’Orfeó, per a la junta canvià de lloc i ho va fer  a l’Ateneu 
de Tarragona. 
Aquestes festes socials, tenien per finalitat recaptar fons 
per l’Orfeó, en vistes a un gran casal.
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“Diario de Tarragona”
8 de febrer.- Al Teatre Principal es celebra un concert en 
benefici dels damnificats degut a les inundacions que patí 
el  Serrallo  per  part  de  l’Orfeó  Tarragoní.  El  concert 
resultà  brillantíssim  assistint  les  autoritats  i 
representacions cíviques i culturals de la ciutat. Entre les 
composicions  interpretades  anotem “La  Mare  de  Déu”, 
“Somni de primavera” i “Els Pescadors” de Clavé. Després 
a  la  segona  part  interpretaren  “Cançó  dels  nois”,  “La 
Pastoreta” i “Aucellada” del Segle XVI.

14 de març.- El mestre director de l’Orfeó Josep Gols ha 
compost per a la seva orquestrina, un vals  que ha titulat 
“Regardez  moi” que ha dedicat  a  la  senyora Concepció 
Caballero i Cuchí.

20 de maig.- L’Orfeó Tarragoní prepara un grup de nens i 
nenes  sota  la  supervisió  del  mestre  Gols,  acabades  les 
proves s’acceptaran els que estiguin més ben preparats. 
Continuen  els  assaigs  per  a  celebrar  properament  dos 
concerts  dedicats  al  Congrés  Marià  i  al  congrés  dels 
esperantistes.  
  
11 de juny.- Programa de les festes que s’han de celebrar 
entre els dies 24 de juny al 6 de juliol arran del centenari 
del  Setge  de  Tarragona  de  1811.  L’Orfeó  Tarragoní 
celebrarà  un  gran  concert  extraordinari  en  honor  dels 
congressistes marians.

20 de juny.- Del  setmanari local, “Catalunya Nova”
“Feia temps que no parlàvem de l’Orfeó Tarragoní, i val a 
dir que no és just que això continuï. L’Orfeó, no obstant, 
va fent via en la seva obra cultura, artística i patriòtica.
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“El  diumenge  per  la  tarda,  en  ocasió  d’un  assaig  de 
conjunt, tinguérem de nou el bell goig d’oir-lo refilar. I és 
de  justícia  reconèixer  que  avança  en  afinament  i  en 
vocalització.
“Grandiosa “Al·leluia” de Haendel i la “Salve” de Lassus i 
altres peces assajades, que formen una prova manifesta 
d’espiritualitat i fervor. No ens atrevirem  avui com avui 
parlar-ne massa extensament,  ja que pensem fer-ho en 
ocasió  dels  distints  concerts  que  haurà  de  donar  amb 
motiu de les grandioses festes que s’apropen.
“Sabem que en aquests concerts que l’Orfeó farà conèixer 
un  bon  nombre  de  peces.  La  major  part  d’elles 
d’anomenada  mundial.  L’actitud  imposada  per  la 
benemèrita  entitat  cantaire,  és  alta  i  fornida,  com  cap 
més  assemblea  a  Tarragona.  La  seva  estela,  assenyala, 
sens dubte el  manà  de l’art  i  de la  primícia”.    ......... 
l’article continua.   

24  de  juny.-  A  la  una  de  la  tarda  inauguració  de 
l’exposició esperantista als locals de l’Orfeó Tarragoní. 

25 de juny.- Segon Congrés de l’Esperanto

26 de juny.-  Concert  en obsequi  dels  congressistes  per 
part  de  l’Orfeó  Tarragoní  al  teatre  del  Patronat  Obrer. 
Mestre director Josep Gols, Professora Josepa Anguela, a 
les 10 de la nit.

Primera part
1.-  “Himne a la Senyera”. de Gols.
2.-  “La pastoreta”, Candí.
3.-  “La verema”, Lassus.
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4.-  “Primavera eterna”, Morera.
5.-  “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
6.-  “Somni de primavera”, Mendelssohn.
7.-  “Aucellada”, de Jannequin.

Segona part
1.- “Cançó del país”, de Grieg.
2.- “Sota de l’olm”, Morera. 
3.- “Cançó del borratxo”, Cogul.
4.- “La Mare de Déu”,  Nicolau.
5.- “Barcarola”, Gols.
6.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
7.- “La Espero”, Himne de l’esperanto, de Mènie. 

7 de juliol.- “Catalunya Nova”, periòdic per excel·lència de 
les  activitats  del  nostre  orfeó,  es  fa  ampli  ressò  del 
congrés  dels  Esperantistes,  recentment  celebrat.  El 
primer, doncs, celebrat al Patronat Obrer,  amb el títol” 
Els dos concerts del Orfeó Tarragoní“, signat per B.M.B. 
On també  en fon una recensió de dos del primer apartat: 
“El del Patronat.
“Podríem  estalviar-nos  de  dir  que’l  públic,  sense  ésser 
escàs,  no  fou  molt  nombrós  com  es  de  esperar  en 
espectacles culturals i artístics; però no podem per menys 
de observar  aquest  fenomen sociològic de la nostra gent 
davant d’una obra d’esforç, abnegació i sacrifici, fenomen 
que no  tractem d’esbrinar, car a ben segur ens portaria 
massa lluny si intentéssim remoure no més que les capes 
superiors  que‘l  cobreixen  l’  Orfeó,  no  obstant,  alena  i 
dona  mostres  de  brotada  abundosa  i  de  fruit 
delicadissim.”
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Al concert va ser  un altre dels tants grans concerts de tots 
els  nostres  orfeonistes amb la  batuta experta  i  fulgent 
del mestre Gols.
“El Rossinyol“,  cantat  en esperanto,  bé  molt bé, d’una 
manera especial  la nena Borràs que lluí una veu talment 
de  rossinyol,  amb dolços brins  hi tot.  Un rossinyol – 
Àngel.  “,  i  el  cronista,  ens  fa  com  de  costum,  la  seva 
critica, i les peces interpretades.

8  de  juliol.  Tercer  congrés  regional  Marià  de  l‘Antic 
Regne d’Aragó. Concert en honor dels congressistes que 
oferirà el nostre llorejat Orfeó Tarragoní al saló Modern , 
amb  la  direcció  de  Josep  Gols,  i  la  professora  Josepa 
Anguela, a celebrar per la nit.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera” de Gols.
2.- “Els tres tambors”, Lambert.
3.- “Comte Arnau”, Morera.
4.- “La Gata i el Belitre”, Pujol.
5.- “Barcarola”, Gols.
6.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
7.- “Divendres Sant”, de Nicolau.
A 14 veus  y solistes  Srtes. Sentís i  Miret, i Srs. Segura i  
Pedrol.

Segona part
1.- “Pregària a la Verge del Remei”, de Millet.
2.- “Ave Verum”, Mozart.
3.- “Salve Regina” ( S. XVI), Iª Audició, Victòria.
4.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
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5.- “Oh quin bon eco”, Lassus.
6.- “Vida gitana”, amb orquestra, Schumann.
7.- “Al·leluia”, amb orquestra, de Haendel.  
  
El programa fa constar:
Llotges amb 6 entrades - 15 pts.         
Butaca amb entrada - 1,50 pts.
Seient fix – 1,00 pts.
Entrada general – 0,50 pts.
L’impost del timbre és a càrrec del públic.

Els  Srs.  Congressistes tindran un 50% de rebaixa en el 
preu mitjançant la presentació del corresponent títol.    
                      
5 de setembre - La junta directiva de l’Orfeó Tarragoní va 
reunir-se  per  tractar,  entre  altres  punts,  de  començar 
aquesta  nit  els  assaigs  preparatoris  per  a  celebrar  un 
concert a benefici de les classes necessitades del Vendrell, 
que han sigut portades a la misèria a conseqüència de la 
terrible epidèmia que ha sofert darrerament  la vila.
No serà la primera vegada que l’Orfeó ha fet gala del seu 
patriotisme i  noblesa de sentiments als  tarragonins,  els 
quals troben molt bé la idea.

17  de  setembre  de  l911.-  “  Catalunya  Nova “-  La  junta 
directiva  de  l’Orfeó  Tarragoní  reunida  el  passat 
divendres, acordà celebrar  un concert a benefici de les 
classes necessitades de El Vendrell.  

28 de setembre.- El Sr. Menjíbar que és l’empresari del 
cinema Modern, popularment conegut pel “Tiburón”, ha 
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cedit  galantment  el  teatre  pel  concert  extraordinari  de 
l’Orfeó Tarragoní que tant brillantment dirigeix el mestre 
Gols, a benefici  dels pobres vendrellencs afectats  per la 
epidèmia,  celebrant  la  massa coral  un concert  popular, 
segons aquest programa:
       
Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de J. Gols.
2.- “Somni de primavera”, Mendelssohn.
3.- “El comte Arnau”, Morera.
4.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
5.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
6.- “Barcarola”, Gols.
7.- “La Mare de Déu”, de Nicolau.

Segona part
1.- “Pregària a la Verge del Remei”, de Millet
2.- “Sota de l’olm”, Morera
3.- “La verema”. S. XVI, Lassus.
4.- “La Ocellada”.S. XVI, Jannequin.
5.- “Oh quin eco!” S. XVI, Lassus.
6.- “Pàtria nova”, de  Grieg.

Preus que s’han establert: Preferència, 0’75 pts. entrada 
general, 25 cts.
 
1 d’ octubre.- “ Catalunya Nova “- L’ amic Martí i Navarro 
ha donat 5 pts.  pels  damnificats  del  Vendrell.  Hem fet 
lliurament,  com  també  dels  altres  tres,  al  nostra 
col·laborador  A.J.E.,  i  dues  més  Bonaventura  Olivé.  El 
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president de l’Orfeó Tarragoní amic Josep Ventosa, amb 
el producte del concert , celebrat el passat divendres, els 
fan arribar als interessats.

14 de novembre.- “ Catalunya Nova “. Crònica associativa
L’Orfeó  Tarragoní.  Se  celebrà  la  junta  general  per  la 
renovació de càrrecs,  composta , ara així:
President.- Manuel Font i Cabot
Sots president .- Jordi Pedrol
 Secretari.- Ramon  Huguet i Jacoba
Sots Secretari.- Lluís Arís
Tresorer.- Bernabé Ferrer
Comptador.- Joan Panadès
Director  artístic,  Ramon  J.  Canyelles;  Sots  director 
artístic Àngel Brú.

Vocals : Senyoretes , Elvira Albert , Dolors Sentís, Teresa 
Figuerola,  Josepa Sarrà, Josepa Dalolí i M. Teresa Potau. 
De manera especial  el president que   cessà el distingit 
Josep  Ventosa i Marquès, fent-se a més menció de l’èxit 
assolit al Palau de la Música Catalana. Cambrils, l’Arbós, 
les centenàries del Setge de Tarragona i el Vendrell.     

26 de novembre.- També del mateix Setmanari .
S’ has iniciat la idea  que és molt possible cristal·litzi en 
uns concerts setmanals de matí durant la Quaresma, amb 
el  nostre  benemèrit  Orfeó  Tarragoní  i  la  Societat 
Filharmònica de Tarragona.  La idea  s’ha rebut amb cert 
entusiasme  per  part  dels  orfeonistes,  i  només  cal  una 
empenta definitiva.  El  fet  és  nou entre els  tarragonins, 
conreant cultura i art, com també ens caldrà mirar la base 
dels preus.    

91



Any 1912

“Diario de Tarragona”
El diari de Tarragona atent a tot el que passava a la ciutat, 
el dia 11 d’octubre comenta que la S. Filharmònica el dia 
19  actuarà  a  Tarragona  amb  l’Orquestra  Simfònica  de 
Barcelona,  i  que  conjuntament  amb  l’Orfeó  Tarragoní, 
interpretaran part del monumental “Oratori del Messies”, 
que es preveu serà espectacular a l’escenari del Patronat 
Obrer.  

  
Propera visita cultural a Madrid       
17  de  març  de  1912.-  L’Orfeó  Tarragoní  a  Madrid. 
Cròniques del diari de Tarragona.  

Un referent històric
Definitivament l’Orfeó anirà a la capital  d’Espanya fent 
un  gran  vol  de  qualitat  escrivint  una  nova  pàgina 
refulgent  de la història de Tarragona. 
Les  dificultats  que  ofereix  el  projectat  viatge,  llarg, 
perillós  i  amb  una  gran  organització,  s’ha  tancat 
favorablement  després  de  moltes  reunions  on  s’ha 
treballat activament amb els nostres diputats i consellers. 
La junta encapçalada  pel nou president Manel Font, ha 
cristal·litzat aquells esforços amb la primícia de la nova. 
Mentre el president ens obsequiava amb la notícia no es 
cansà d’elogiar el treball  realitzat per la junta que salvà 
tota  mesa  d’obstacles  i  nogensmenys  sacrificis  i 
dificultats. Amb entusiasme es dirigí als presents, molts 
d’ells orfeonistes que corejaren ¡¡a Madrid!!. Després tocà 
el  torn  elogiant  els  fills  de  Tarragona  i  als  qui  hi 
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resideixen. En un altre passatge de la seva compareixença 
parlà del fet econòmic i de les bones perspectives obertes 
per institucions i pel comerç. En resum, Font augurava el 
més gran dels èxits envers el futur de l’Orfeó Tarragoní.  
Tarragonins  residents  a  Madrid,  diputats  a  Corts, 
senadors i altres personatges foren invitats als concerts. 
Alguns d’aquests  personatges  declinaren la  invitació,  ja 
que  es  pensaven  que  l´Orfeó  era  una  institució 
provinciana  i  sense  cap  altre  aval  que  el  seu  bon  fer. 
Conscients de la seva equivocació els que no hi van anar 
es lamentaren de no haver-hi anat. La premsa de Madrid 
no regatejà elogis dient que aquell Orfeó, sens dubte era 
tan bo com l´Orfeó Català.
També  els  cantants  orfeonistes  treballen  des  d’aquest 
moment  en  el  que  els  pertoca,  en  especial  en  el  seu 
vestuari i dels acompanyants que vulguin ser testimonis 
directes de l’esdeveniment. Les empreses ferroviàries ja 
s’han posat en contacte amb l’Orfeó per les inscripcions i 
posterior  lliurament  de  bitllets,  que  seran  molt 
probablement del Dissabte Sant a primers d’abril.
Pels  ferrocarrils  del  Nord  s’han  establert  els  següents 
preus:
Tren especial de Reus  - Madrid. En lª classe 70 pts.  En 
2ª, 47 pts. i en 3ª classe 27 pts.
La única condició que s’exigeix  per part  de la  junta de 
l’Orfeó és que la inscripció es faci per tot el  dia 22 del 
present, de tal forma, que els que no ho hagin sol·licitat 
fins aquell dia, es veuran obligats a fer-ho al magatzem de 
música de casa Ayné, pel local de l’Orfeó de 9 a 11 de la 
nit,  per a que puguin beneficiar-se del  preu reduït  que 
ofereix l’empresa.
L’Orfeó sortirà el 6 d’abril, Dissabte de Glòria, i l’estança 
a Madrid serà de quatre dies.
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La junta facilitarà les adreces de fondes i cases de viatges 
que siguin recomanables, de les que existeixen al centre 
de  Madrid.  Resta  una  incògnita   per  descobrir  i  és  el 
sacrifici  que  Tarragona  s‘imposarà  per  ajudar  a  la 
realització de tal empresa a la primera i gloriosa entitat 
musical tarragonina.

21  de  març  -  Homenatge  al  director  de  l’Orfeó  Català 
Lluís  Millet,  amb qui  hi  ha  molt  bona  relació  des  que 
actuà  al  Palau  de  la  Música  Catalana  la  nostra  entitat 
orfeònica.  Aniran  a  Barcelona  el  president  Font  de  l
´Orfeó el directiu Ripoll i per l’Ajuntament assistirà el Sr. 
Ferrer- Vidal.

25 de març.- Excursió artística de l’Orfeó Tarragoní a 
la capital de l’Estat. 
La Comissió Permanent municipal de Governació aprova 
una instància dirigida per l’anada l’Orfeó a Madrid.
Les  Companyies  de  ferrocarrils  del  Nord  i  Madrid- 
Saragossa-  Alacant,  han  concedit  trens  especials  del 
viatge de Tarragona – Reus – Madrid.  Els horaris seran 
els següents: 
 
Viatge d’anada
 Tarragona. Sortida a les 6 del matí. Canvi de tren a Reus.
 Sortida de Reus, a les 8’22.
 Arribada Saragossa, a les 13’46.
 Sortida de Saragossa, a les 14´30.
 Arribada a Madrid, les 22´30 hores.

Viatge de retorn
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Dimecres dia 10. Sortida de Madrid, a les 22´10.
Arribada a Saragossa, a les 6´15.
Sortida de Saragossa, a les 6´30.                                 
Arribada a Reus, a les 12’39.

No  s’ha  determinat  l’hora  d’arribar  a  Tarragona,  i  és 
probable de s’hagi de dinar a Reus.
Per tot del dimecres dia 3 l’Orfeó ha d’ingressar l’import 
dels fons especials, de tal forma que a les 12 del migdia es 
tancarà definitivament l’import dels bitllets del viatge de 
Reus–Madrid;  per  altra  part  els  bitllets  normals  es 
retiraran  a la casa de música de Joan Ayné, a la Rambla 
de Sant Joan, i  de 9 a 11 de la nit als  locals  de l’Orfeó 
Tarragoní, Ateneu de Tarragona, des del proper dia 31 al 
3 d’abril.

31 de març.- Ajuntament. 
La  regidoria  de  Governació  prepara  la  comissió  que 
acompanyarà  l’Orfeó  a  Madrid.  Aprovant-se  de 
conformitat amb els membres de la comissió autoritzar al 
Sr.  Alcalde  per  que  nomeni  els  consellers  que  han  de 
formar part de la comissió. Era secretari  de l’entitat  R. 
Huguet.

Èxit sense precedents
Les  cròniques  de  la  premsa  són  prou  eloqüents  i 
espectaculars,  i  l’estada  a  Madrid provocà   un autèntic 
esdeveniment.
Estat de comptes  de l’excursió artística  a Madrid

UUL
- 
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(Hi ha 15 folis d’aquesta excursió)

Dia  7  d’abril.-  Va  ser  nomenada  i  sortí  a  la  capital  la 
Comissió Municipal  integrada pels Srs. Robert Guasch, 
Rafel Montes, Josep Massó i Ricard Nogués. 
L’ Ajuntament envià al regidor metge  Dr. Lluís Soler  per 
L’Orfeó , posant-lo a la seva disposició.
El  diari  ABC es refereix a uns telegrames creuats entre 
vàries personalitats tarragonines i madrilenyes.

Telegrama.  día  7.  12  m.  Josep  Montserrat,  Alcalde.  
Llegada  felizmente,  recibimiento  espléndido,  por  
Alcalde, concejales, Orfeón Matritense con su bandera,  
profesores banda municipal y colonia Catalana. Señera  
depositada  en  domicilio  García  Coca,  diputados  
Nicolau,  Kindelán,  Caballé,  y  Coca,  estación.  Nogués  
acompañó desde Reus”. Guasch. 
Madrid.- Hotel Inglés. Roberto Guasch.
“Tarragona  comparte  complacida  los  obsequios  
tributados  a  esta  Corporación  y  Orfeón  por  Alcalde,  
concejales, Orfeón Madrileño, profesores banda, colonia  
catalana, diputados Nicolau, Kindelan, Caballé, Dasca i  
Nogués.  Reitera   a  todos  profundo  agradecimiento.  
Saluda compañeros. Alcalde Acta.  Montserrat.”
Tarragona  dia  7.-  Cursat  a  les  11  del  matí.  Madrid.  
Ecxm.  Sr.  Alcalde.  –  “Pueblo  agradecido  pruebas  de  
afecto  reciben  comisión.  Ayuntamiento,  y  Orfeó  
Tarragoní, hace votos para que sean más firmes cada  
día  lazos  de  amistad  que  unen  Madrid–Tarragona.  
Alcalde Acctal.  Montserrat”.
Madrid  7.  22’33.  Rebut  23.-  Montserrat  Alcalde  
accidental.  “Ayuntamiento  de  Madrid,  agradecido  
afectuosa visita alcalde, concejales y Orfeón Tarragona,  
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desea  que  este  pueblo  les  sea  agradable  como  son  
sinceros  cariños  y  admiración  que  sentimos  a  la  
simpática  y  acogedora  ciudad.  Alcalde  Accidental  
Garcia Molinas”.
Després es creuaren una sèrie de telegrames amb vàries 
de les personalitats allí  presents. Els expedicionaris que 
arribaren  a  la  capital  d’Espanya  van  ser  els  diputats  a 
Corts,  Srs.  Cavallé,  Kindelan,  Figueras,  Salvatella  i  el 
president de l’Orfeó Sr. Font que s’havia avançat uns dies 
per raó de l’organització. Amb les salutacions de rigor, la 
banda municipal juntament amb els orfeons “El Eco de 
Madrid” i “España” cantaren un parell de composicions 
cadascun.  Efusives  abraçades  de  confraternització  i 
salutacions  d’uns  i  altres  amb  visques  a  Catalunya  i 
Madrid. 
Un dels primers a saltar del tren va ser Robert Guasch, 
Alcalde  de  Tarragona.  Després  va  baixar  la  Comissió 
Municipal, el mestre director Josep Gols amb la directora 
de la secció de senyoretes Srta. Anguela, i per fi tota la 
resta:  premsa tarragonina,  representacions  ciutadanes  i 
naturalment  tot  el  conjunt  de  l’orfeó,  tot  saludant  els 
madrilenys  que  esperaven  l’entrada  a  l’estació  del  tren 
especial.  Es  va  cantar  l’Himne  a  la  senyera  com  a 
salutació.  Immediatament  es  dividiren  en  grups, 
acompanyats  per  tarragonins  residents  a  la  capital 
d’Espanya.  El  gruix  més  important  d’orfeonistes  anà  a 
hostatjar-se al carrer de Carretas.   
Dia lliure per descansar,  fer turisme tot visitant l’Orfeó 
Tarragoní part del Palau Reial, Basílica de San Francisco 
el Grande i la catedral, sempre acompanyat dels diputats i 
senadors de la circumscripció de Tarragona com també 
admirant aquells importants monuments. 
El diari madrileny ABC va fer seguiment total de l’estada 
de l´Orfeó a Madrid amb articles i il·lustracions incloses. 
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Gentilment,  l’amic Domingo Aleu ens les va cercar a la 
Biblioteca Nacional de Madrid.

9 d’abril, a la portada i a tota plana hi llegim: Al hall de 
cristalls de l’Ajuntament durant el concert del dia d’ahir 
pel  matí,  la  notabilíssima  agrupació  musical 
tarragonina...

Dia 7 d’abril.- Una visita grata. El Orfeón de Tarragona. 
“Acompañado del Alcalde de Tarragona,  Sr. Guasch; de 
los concejales Sres. Masó, Montes, y Soler y del Diputado 
a Cortes, don Julián Nogués, llegó anoche a Madrid, en 
tren especial, el Orfeón de Tarragona.
“En el andén fueron saludados los viajeros por el primer 
teniente de Alcalde  Sr. Garcia Molinas;  el  maestro 
Villa  y  todos  los  profesores  de  la  banda  municipal,  el 
Orfeón  de  Madrid,  distinguidos  representantes  de  la 
colonia  catalana   y  por  los  Diputados  a  Cortes  Sres. 
Caballé, Kindelan, Dasca y Nicolau.
 “El numeroso público congregado en la estación vitoreó á 
los orfeonistas”.  
“Después de las salutaciones de rigor, subieron al coche el 
Sr.  Garcia  Molinas,  el  alcalde  y  los  concejales  de 
Tarragona   y  se  dirigieron  a  los  alojamientos.  La 
recepción en honor de los orfeonistas se verificará,  con 
toda solemnidad, mañana lunes a las once de la mañana 
en el Ayuntamiento. El martes serán obsequiados con un 
banquete en los Viveros, i el miércoles, a las cinco de la 
tarde  se  verificará  el  primer  concierto   en  el  teatro 
Español”.
“Los  orfeonistas  de  Tarragona  se  mostraron  muy 
agradecidos  por  el  cariñoso  recibimiento  que  les  ha 
dispensado  el pueblo madrileño.”

98



Dia  9  d’abril  de  1912.-  La  crònica  abasta  gairebé  una 
pàgina.  “Orfeón  de  Tarragona.  Para  el  maestro  Vives. 
Carta  abierta.  De  J.Caballé  a  Goyeneche”.  Al  teatre 
Espanyol amb els orfeonistes, autoritats, Sr. Josep Gols, 
Srta. Anguela, Procurador en Corts Marquès de Grigny, 
Kindelan, Caballé  i Salvatella.
La comitiva es posà en marxa a les 11 del matí per una 
secció muntada de la Guàrdia Municipal, i es dirigí a la 
Plaça de la Vila pel carrer del Príncipe, carrera de Sant 
Jeronimo, Porta  del  Sol  i  carrer  Mayor.  Les senyoretes 
que  formen  part  de  l’Orfeó  lluïen  vestits  blancs  i 
mantellines  del  mateix  color;  els  homes  portaven 
barretines  musques  del  Camp  de  Tarragona,  amb  la 
insígnia de l’Orfeó.     
Arribats a l’Ajuntament es formà la comitiva sota el balcó 
del despatx del Sr. Alcalde. Hi havia al balcó el Sr. Garcia 
Molinas,  i  diversos  regidors  que  aplaudiren  enfervorits 
als orfeonistes. Immediatament Directors i representants 
de  les  Corts  acompanyats  de  l’Alcalde  de  Tarragona 
portant l’estendard, pujaren al despatx de l’alcaldia, i allí 
hi dipositaren l’estendard. 
Es van fer les salutacions de rigor, i mentrestant l’Orfeó 
Tarragoní començà la seva actuació a la plaça de la Vila. 
S’hi  congregà  molt  de  públic  que  va  picar  de  mans 
entusiàsticament,  la  interpretació  de  “l’Himne  a  la 
Senyera”,. Els nostres orfeonistes ja col·locats a l’interior 
de l’Ajuntament, cantaren “Sota de l’olm”, de Morera; “El 
Rossinyol”, de Mas i Serracant, i el “Credo de la Missa del 
Papa  Marcel”,  de  Palestrina.   Els  tarragonins  foren 
aclamats amb visques i grans aplaudiments.
Per últim anota el rotatiu ABC, el concert per avui dia 9, 
serà a les cinc de la tarda  a l’Espanyol:

99



Primera part
1.- “Himne a la Senyera” de  J. Gols.
2.- “Fum, Fum, Fum”, J. Gols.
3.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
4.- “Sota de l’olm”, Morera.
5.- “La Gata i el Belitre”, Pujol. 
6.- “Cançó del borratxo”, Cogul.
7.- “La Mare de Déu”,  de Nicolau.

 Segona Part
Banda municipal
1.-  “Simfonia  complerta”,  de Schubert.
2.-  “Al·legro moprirato, andante ma non” i “El aprendriz 
de brujo”, de Dukas.

Tercera Part
1.- “Somni de Primavera”, de Mendelssohn.
2.- “ L’enterro d’un nin”, Pérez 
3.- “Blindis”, Mozart.
4.- “Ocellada”, Jannequin.
5.- “Oh quin bon eco!”,  Jassus. 
6.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo”,  de Palestrina. 

10 d’abril.-  Excursió  artística  de l’Orfeó.  Del  diari  d’un 
excursionista.... A les 10 anàrem  al Teatre Español amb 
els orfeonistes  i  diputats  amb Josep Nicolau,  Alcalde, 
consellers,  representant  del  municipi  Sr.  Garcia  Coca  i 
altres  representacions.  En  una  altra  vessant  ens  cal 
recordar  que  l’Orfeó  tingué  una  gran  rebuda  a 
l’Ajuntament de Madrid visitant el palau  municipal i el 
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seu saló de sessions. En aquella visita cantaren “L’Himne 
a la Senyera”,  del mestre Gols,  “Lo rossinyol” de Mas i 
Serracant,  “Sota de l’olm” de Morera,  i  el  “Credo de la 
missa del Papa Marcel” de Palestrina. El petit concert  va 
ser,  doncs,  apoteòsic   i  per  molts  va ser tant  inesperat 
com agradablement sorprenent.  Una comissió visità  la 
Infanta Isabel mostrant el seu afecte i consideració envers 
l’  ambaixada tarragonina.  No podia ser d’altra  faiçó,  hi 
hagué un banquet....fou el mateix dia 10 als Vivers de la 
Vila, amb 250  coberts en honor de l’Orfeó.

Teatro  Español.  11  d’abril.  “El  Orfeón  de  Tarragona 
deseando  corresponder  a  las  atenciones  del  pueblo 
madrileño  y  contando con  la  colaboración  de la  banda 
municipal  ha  organizado  un  concierto  benéfico  con  la 
Asociación  Matritense  de  Caridad,  a  las  5  de  la  arde”. 
( M.H.T. )

Mestre director: Josep Gols
Professora: Josepa Anguela
 
Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “La Gata i el belitre”, Pujol.
3.- “Salve Regina” a 6 veus, Victòria.
4.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
5.- “Somni de primavera”, Mendelssohn.
6.- “La mort de l’escolà”, de Nicolau.

Segona part
Ricardo Villa

101



1.- “8ª Simfonia” de Beethoven.
2.-  “La  caiguda  dels  déus”,  fragment  de  la  òpera  de 
Wagner.

Tercera part
1.-  “Credo de la  missa  del  Papa Marcelo”  a  6  veus,  de 
Palestrina.

Un  cronista explicà  fil per randa i en la seva imaginació, 
que l’Orfeó va ser tan admirat com els ciclops i que els 
romans  estarien astorats de les harmonies magistrals de 
les nostres veus. Per fi  apareixen els principals artífexs. 
Presencien el segon concert els Reis Alfons XIII i Victòria 
Eugènia i les Infantes Isabel i Francesca. A les salutacions 
de rigor i a les felicitacions dels monarques, Alfons XIII 
concedia 500 pts. al mestre Gols que pocs dies després 
era nomenat Mestre de Música de les  Escoles Normals 
del Magisteri, fet que en in altre lloc ho inseríem.

17 d’abril.- Catalunya Nova. El popular setmanari, de nou 
publica  un  article  fons  de  S.  “L’  Orfeó  Tarragoní 
triomfant“. Uns fragments: “Salut a la terra tarragonina ¡. 
ja  ens tornen a trobar la casa,  entre’ls  de casa,  entre’ls 
nostres,  a  la  Tarragona  formosa  sempre,  y  avui,  mes 
formosa encara, tota en festes, festejant als cantaires que 
venen  d’allà  lluny,  ahont  la  gent  perla  llengua  no 
catalana, glorificant als artistes eixits del que del que es 
essència del poble tarragoní.
“Es  l’Orfeó  que  arriba  triomfant,  amb  un  triomf 
esplèndid, sorollossísim. Es l’Orfeó Tarragoní, el format 
pels humils de la terra el que tingué preu empenta pera 
ocupar l’atenció preferent que tota la premsa de Madrid, 
el  qui no ha deixat reposar als  fotògrafs,  el  que durant 
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cinc dies se veié envoltat de les personalitats més sortints 
d’ aquell poble madrileny, ple de cortesies y d’amabilitats 
extraordinàries; és l’Orfeó Tarragoní el que veié princeses 
i infants i als Reis com l’aplaudien.”

Un altre apartat. A l'Orfeó Tarragoní
“Y sempre l’Alcalde y Regidors de Madrid complementant 
el quadro; ab els nostres representants en Corts, que ni 
un  moment  ens  deixarem;  ab  la  Colònia  Catalana  de 
Madrid,  homenatjant  la  senyera  ab  riquíssima   corona 
d’or y argent, y la gran Banda Municipal  madrilenyia ab 
son director Sr. Villa, elogiant-nos y coadjuvant al nostre 
triomf; y’l dinarals Viveros plé de detalls bonics, bonics; a 
les portes de tot arreu obertes al pas dels cantaires, les 
senyoretes  en primer lloc,  fortes,  incansables,  valentes, 
cultíssimes en aquesta expedició gloriosa, Completada a 
Saragossa,  al  temple  del  Pilar,  davant  la  Verge 
aragonesa.“
“Visca, visca’l nostre Orfeó, i visca’l  Mestre Gols, lloretjat 
y homenatjat arreu com a l’ ànima, y visca Tarragona, la 
nostra Tarragona, que ha sabut sentir i comprendre 
L’ intensitat del triomf dels seus cantaires que`ls sapigué 
rebre com a Madrid els despediren.”

20  d’abril.-  Una  excursió  de  l’  Orfeó.  Impressions  de 
l’Orfeó.
Dijous dia  11.  L’últim concert  comptà amb l’assistència 
dels sobirans espanyols, Alfons XIII, obsequià  amb 500 
pts. a l’Orfeó, les infantes entregaren  100 pts. cada una 
d’obsequi.  Els  monarques  sortiren  del  teatre  altament 
complaguts  i  amb  constants  elogis  envers  l’entitat 
tarragonina que mostrà un alt nivell artístic en totes les 
vessants musicals.
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Excursió de l’Orfeó Tarragoní. Visions 
d’un excursionista.

Dia 19 d’abril.- De l’excursió artística de l’Orfeó. 

Madrid,  dimarts  9  d’abril.  El  plegat  d’orfeonistes  es 
comportà  com  a  persones  que  admirablement  van  fer 
honor  a  la  nostra  preuada  a  la  institució  de 
representaven.  No  hi  hagué  ni  una  sola  queixa,  i 
tingueren oidà de llibertat, però tots a una quedaren a les 
10  i  mitja  trobant-se  tots  plegats  al  Gran  Teatro,  per 
l’assaig  les  composicions  que  s’havien  d’acompanyar  a 
orquestra   pel  concert  del  dia  següent  que  s’havia  de 
celebrar  en  aquell  ampli  teatre.  Uns  anaren  a  San 
Lorenzo del Escorial, altres al museu del Prado, i altres 
se’n anaren a visitar la ciutat de Toledo. 
A  les  5  de  la  tarda  en  punt  s’alçà  el  teló  del  Teatro 
Español, el nostre Orfeó, esplendent, s’ha situat dalt del 
escenari,  no  hi  cap  ni  una  agulla,  i  és  impressionant 
l’aspecte  del  teatre  que  s’omple  de  cants  populars 
catalans, la música és universal i no té fronteres. El públic 
madrileny es descobreix entusiasmat amb la interpretació 
del “Credo  de la Missa del Papa Marcelo”, amb els grans 
aplaudiments com  poques vegades el públic s’alçà de les 
butaques  entusiasmat  amb  l’Orfeó  Tarragoní  i  les 
felicitacions pel mestre director Josep Gols i Veciana.
En els intermedis actuà la prestigiosa banda municipal de 
Madrid, i l’escrit continua:
Entre les principals composicions anotem la que obre el 
pas a tots els concerts amb  “l’Himne a la Senyera”, “Oh 
quin eco!”, “Vida gitana”, la “Barcarola”, “Al·leluia”, i el 
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“Credo  de  la  Missa  del  Papa  Marcel”.  Els  concerts  es 
celebraren  al  Teatro  Español  i  al  Gran  Teatro,  que 
s’ompliren de gom a gom obtenint, doncs, l’èxit esclatant 
per tants conceptes. 
La segona crònica és del 18 d’ abril però fa referència al 
dia 10 dimecres. 
Tres línies de tramvies madrilenys condueixen a la plaça 
Sant Domènec fan via cap on es troba l’Ajuntament de 
Madrid que oferí un banquet a l’Orfeó: A l’hora establerta 
tothom  és  a  taula  amb  l’alcalde  Sr.  Garcia  Molinas 
presidint  conjuntament  amb  el  nostre  alcalde  Robert 
Guasch i consellers de les dues ciutat, amb visques ardent 
per a les dues ciutats; va ser un àpat completíssim on no 
hi  mancà res  i  on es  desitjaren  els  llaços  més fervents 
amb  la  més  preuada  amistat,  on  tampoc  faltaren   als 
parlaments de rigor.
Les  cròniques  dels  improvisats  periodistes  són  totes 
florejades de literatura i sempre altament laudatòries, pel 
que en fem cas omís. 
El diari ABC del 12 d’abril de 1916 ens facilita la darrera 
informació “El Orfeón de regreso a Tarragona”. 
“Ante numerosa concurrencia se celebró ayer tarde en el 
Teatro Español el concierto de despedida organizado por 
el  orfeón  de  Tarragona  a  beneficio  de  los  pobres.  La 
banda  Municipal  prestó  su  colaboración  al  acto  e 
interpretó algunas piezas del programa. A la fiesta, que 
fue brillantísima, asistió S. M. el Rey.”
“A la noche en tren especial, marchó a su ciudad el orfeón 
de Tarragona, que tantas simpatías ha sabido captarse  en 
su breve estancia en la corte. Los expedicionarios, se van 
satisfechos de las atenciones que con ellos han tenido las 
autoridades  y el  pueblo madrileño,  habrán llegado esta 
mañana a las seis a Zaragoza. De donde saldrán a las once 
con dirección a Reus.”
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“El  Orfeón aprovechará  su breve estancia  en  la  capital 
aragonesa  para  visitar  el  templo  del  Pilar,  ante  cuya 
imagen   entonará  una  Salve.  A  la  estación  acudieron 
anoche  un  público  numerosísimo,  el  Sr.  Ruiz  Jiménez, 
varios  concejales  y  una  nutrida  representación  de  la 
colonia catalana, que despidió con vivas y aplausos a las 
bellas orfeonistas y a los honrados obreros que integran 
tan alabada agrupación musical. También se hallaba en la 
estación  del  Mediodía  la  mayoría  de  los  diputados  a 
Cortes  por  Cataluña.  Lleve  un  buen viaje  el  Orfeón de 
Tarragona, a quien deseamos coseche en todas partes los 
tributos  de  admiración  que  legítimamente  ha  obtenido 
entre nosotros.” 
Anada directa a l’Estació de Migdia. El tren espera, són 
molts els personatges que s’acomiaden dels tarragonins. 
La màquina de vapor xiula dues i tres vegades, tothom és 
al seu lloc i amb parsimònia, la màquina de vapor es posa 
en moviment amb la destinació de la ciutat de Saragossa, 
l’Orfeó va de nit. I a trenc d’alba a quarts de vuit el tren 
entrarà en agulles a la capital aragonesa. 
Tothom s’afanya, està prevista una aturada llarga i s’ha de 
fer  una  visita  cultural  a  la  capital  de  Saragossa.  Els 
orfeonistes  esmorzaren,  i  tots  arrenglerats  amb  la 
senyera,  pregonant  Tarragona  l’Orfeó  s’encaminà  a  la 
Seu, Santa Engràcia i a la Basílica del Pilar, on es cantà 
una “Salve” de Victòria, i el “Credo de la Missa del Papa 
Marcelo”  a  6  veus.  Després  passaren  a  L’Ajuntament 
essent obsequiats  amb un petit  refrigeri.  El  Sr.  Nogués 
acompanyà els orfeonistes en la seva visita a Saragossa, 
tornant directament al tren que els esperava. 

12  d’abril.-  Pels  voltants  de  les  7  de  la  tarda  en  tren 
especial arribarà a la ciutat de Reus l’Orfeó Tarragoní en 
viatge de retorn cap a Tarragona.
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Per la tarda els excursionistes artistes arribaren a la ciutat 
de Reus; els esperaven amics i  familiars.  I al  arribar el 
tren especial a l’estació, sorgiren de nou els visques de la 
gentada que felicità els orfeonistes, la direcció  artística, i 
els directius. Els herois es fonen amb els seus entre plors 
d’alegria,  petons  i  abraçades.  Donem constància  en un 
altre apartat. 
Amb  motiu  del  retorn  a  la  ciutat  del  nostre  Orfeó,  es 
prepara una manifestació de simpatia en pro del retorn 
de la societat orfeònica, que tan alt ha posat el nom de la 
ciutat a la capital del regne. És d’esperar que tota la ciutat 
es trobarà a l’estació a l’arribada dels orfeonistes per a 
donar-los-hi  un  gran  acte  de  benvinguda  com  es 
mereixen. 

Crònica del 13 d’abril.-... Apoteòsica va ser l’arribada de 
l’Orfeó. A les andanes de l’estació s’aplegà una autèntica 
gernació que cridà molts visques a l’Orfeó, a Madrid, a la 
ciutat  i a Catalunya, lligats amb grans aplaudiments. A 
l’hora  assenyalada  arribà  el  tren  sense  novetat  amb 
regidors, diputats, comissions del Centre Artístic, U.D.N. 
amb  bandera,  Associació  de  professors  de  Música, 
Sindicat  d’Iniciativa,  Societat  arqueològica,  El  cercle  i 
altres entitats de la banda de música  militar,  secció de 
bombers, i els qui esperaven la societat tarragonina. Amb 
el Sr. Alcalde accidental, banda de música i la comitiva, 
lentament s’organitzà passant pels carrers de Barcelona, 
Apodaca,  Unió,  Rambla  de  Sant  Joan,  Sant  Agustí, 
Portalet i  Plaça de la Font fins a les cases Consistorials 
amb  els  parlaments  de  benvinguda  i  la  gernació 
enfervorida que va amb els de l’Orfeó escrivint una nova 
pàgina  d’or  a  la  història  de  Tarragona.  Acabat  aquell 
solemne acte, l’Orfeó  volgué complaure els tarragonins 
“l’Himne a la Senyera” i la cançó popular catalana “Sota 
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de l’om” del mestre Morera, dirigides, com sempre, pel 
mestre  Josep Gols.  
Amb les personalitats  aplegades a l’estació  i  la  totalitat 
dels consellers, distingides famílies de la bona societat, i 
representacions de totes les classes socials, van fer de la 
jornada un fet extraordinari d’exaltació musical.  
El desplegament informatiu de la premsa tarragonina per 
l’anada  de  l’Orfeó  Tarragoní  capital  del  Regne  va  ser 
realment  espectacular  i  detallada,  creiem,  pel  que 
respecta  al  Diari,  que les  informacions  ens  sembla  són 
contundents  i  precises,  però  inconnexes  des  del  nostre 
punt  de   vista.  No  fem  cap  més   consideració,  ja  que 
donem  per  damunt  de  tot  més  importància  als  fets 
històrics.  

17  d’abril.-  Després  del  triomf  de  l’Orfeó  apareix   una 
carta  altament  laudatòria  pels  tarragonins,  la  signa 
l’historiador i publicista Joan Ruiz i Porta.    

16 d’ abril.-  Concert de l’Orfeó. Després de l’intens treball 
de tots aquests dies viscuts pel mestre Gols, crèiem que 
no  tindria  resistència,  ni  la  tindrien  els  orfeonistes 
després de l’afinació de les veus. Si és que no hi ha més 
que  manifestar  quant  amablement  els  va  sorprendre 
sentir  cantar  “Himne  a  la  Senyera”,  amb  una  delicada 
gran afinació, i que de forma distinta semblà imbuir-se de 
la seva sonoritats, els membres de l’Orfeó segurs del que 
cantaven  i  amb  renovats  esforços  i  llorers  triomfants, 
anaren cantant amb el delit i entusiasme indescriptibles, 
continuaren  l’improvisat  concert  interpretant  “El 
rossinyol”,  i  “Sota  de  l’olm”,  com  a  cançons  més 
remarcables. 
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En aquell també improvisat descans, al cap d’una petita 
estona  començà  la  segona  part  interpretant  “L’Enterro 
d’un  nin”,  que  és  obra  pregonament  sentimental  i 
profunda. “Aucellada” de magistral interpretació, seguint 
després, ni més ni menys el “Credo  de la missa del Papa 
Marcel”,  i  quan  semblava  que  estava  tot  llest,  els 
orfeonistes cantaren la bella “Barcarola” del mestre Gols.
De  fet  ens  troben  el  dia  13  l’abril  que  l’Orfeó  té  dos 
concerts  seguits.  El  primer  es  celebra  organitzat  per 
l’Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera, amb presència 
municipal, i homenatge a l’Orfeó Tarragoní. A dos quarts 
d’una del diumenge es celebra l’anunciat concert després 
de la gira triomfal de Madrid. Primer a Ca la Ciutat, on 
s’ha  plegat  una  gernació  al  saló  de  sessions  de 
l’Ajuntament amb la  totalitat  de regidors i  la  presència 
d’altres  personalitats  de  la  vida  pública  i  social  de  la 
ciutat.  Presidiren  l’acte  l’Alcalde  Robert  Guasch  i  el 
president de l’entitat Manel Font i directius del Ateneo, 
parlaments de congratulació.
Les  dues  parts  del  programa  foren  més  curtes  que  el 
normal,  sobresortint  “Diumenge”,  “Vida  gitana”  i 
“l’Al·leluia”  de  Haendel.   Que  foren acompanyades  per 
orquestra  de corda.
A segona no podia mancar el “Credo de La Missa del Papa 
Marcel”.  Els  tarragonins,  altra  vegada  prengueren 
literalment  les  cases  consistorials,  i  les  felicitacions  es 
redoblaren per la totalitat dels intèrprets. 

Triomf de l’ Orfeó Tarragoní i altres 
informacions.
17 d’abril.- L’estada a Madrid i com abans al Palau de la 
Música  Catalana  obriren  les  portes,  definitivament,  del 
nostre Orfeó a la avantguarda  dels primers orfeons de 
l’estat,  Tarragona  era  petita  per  una institució  musical 
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que s’havia fet tan gran, que desbordava la pròpia entitat, 
ja transcendia l’anècdota. La ciutat estava dotada per fi 
d’una  institució  molt  potent  unificadora  d’esforços, 
voluntats i sentiment. L’Orfeó era un gran referent a la 
ciutat de bracet amb la Filharmònica de Tarragona, que 
també era una gran institució que portà a la ciutat les més 
sonades agrupacions  instrumentistes musicals. 

Després de l’esdeveniment
14 d’abril.- Magne concert al Teatre Principal. 14 d’abril 
de 1912, a les 9 de la nit.
La primera part sempre acostuma a tenir composicions i 
cançons  més  de  caire  popular,  però  sempre  hi  ha 
excepcions  i  en  aquest  cas  interpreten  la  complicada 
partitura a 14 veus “Divendres Sant”, de Nicolau.
Solistes: al  piano la Srta. Bonet, contralt  la Srta. Miret, 
Tenor el Sr. Segura, baix el Sr. Pedral. 
La  segona  part  cal  anotar  que  entre  les  obres 
interpretades  sobresortiren  “Somni  de   primavera”,  de 
Mendelssohn, i ja la clàssica, del “Credo de la missa del 
Papa Marcel” de Palestrina. ( M.H.T.)
“Ayuntamiento Constitucional de Tarragona”. Mañana a 
las  doce,  en  el  salón  de  sesiones  se  hará  la  solemne 
entrega  al  “Orfeó  Tarragoní”  de  la  artística  corbata 
obsequio  del  Exmo.  Ayuntamiento  de  la  Corte,  a  cuyo 
acto queda Vd. invitado como socio Protector”. Tarragona 
19 d’ abril de 1912. ( M.H.T.)
Teatre del Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. Gran 
concert de l’Orfeó Tarragoní.  21 d’  abril  de 1912. A dos 
quarts de deu de la nit. 
Audició  del  segon  programa  que  serà   interpretat  a 
Madrid al Gran Teatro Español,
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Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de J. Gols.
2.- “Vols dir-me amor?”, (Estrena), Docoland.
3.- “Els tres tambors”, Lambert.
4.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
5.- “Barcarola”, Gols.
6.- “Oh! Quin bon  eco”, Lassus.
7.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina. 

Segona part
Amb acompanyament d’orquestra
1.- “Diumenge”, de Dalcloze.
2.- “Pàtria nova”, Grieg.
3.- “La nostra voluntat”- motet (estrena)  J. S. Bach.
4.- “Oh Esperit Sant”.-  J. S. Bach.
5.- “Vida gitana”, Schumann.            
6.- “Al·leluia”, (Oratori del Messies), de Haendel. 
Preus que s’han establert.
Llotges i platea sense entrada  7´50 ptes
Butaques amb entrada,    1´25 ptes. 
Llunetes circulars, 1’00 ptes. 
Entrada  general, 0’50  ptes. 
(M.H.T.)

Setembre. Concert en honor de la Unió Catalanista dels 
Assembleistes  tarragonins  No  consta  data.  Actuarà 
l’Orfeó Tarragoní en honor de l’Assemblea Nacionalista 
de Tarragona. El concert amb un bon escollit programa, 
popular i clàssic es celebrà al Teatre Principal.
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10 d’  abril.-   De Catalunya  Nova.  Els  nostres  cantaires 
visitaren a Julio Antonio. De la mà l’Emili Sabater i del 
cronista  de les  presents  línies  anaren al  taller  de Julio 
Antonio que enllesteix el grup escultòric dels  Herois de 
la Guerra de la Independència, estava en ple modelatge 
compartint una bona estona amb l’artista.
Als “Viveros de la Villa” guarnits de flors i ramatges en un 
bell  efecte,  les  blanques  teulades  donaven  un  aire 
camperol i amical, no era pas un dinar de caire oficial, i la 
nota de color la donà  els nostres orfeonistes on posaren 
clavells  als  traus  de  les  americanes  de  les  autoritats 
madrilenyes, diputats, periodistes, president l’àpat el Sr. 
Alcalde Guasch i regidors tarragonins.
Com que també havia l’Alcalde  de Madrid Sr.  Molina , 
dirigí  els  comensals   unes  paraules  de confraternitat  i 
congratulació  i  goig  de tots  plegats.  A les  cinc en punt 
començà   al  Gran  Teatre  el  segon  concert  de  l’Orfeó 
Tarragoní. El teatre estava ple del tot, assistint la Infanta 
Isabel  acompanyada  de  la  senyoreta  Bertran  de  Lis. 
Programa :

Primera part
1.- “ Himne a la Senyera “, de Gols
2.-  ¿ Vols dorme amor ?, Dowland
2.- “ Els tres tambors”, Lambert
4.-“ Oh , quin bon eco ¡”, Lassus
5.- “ Diumenge “, Delcloze
6.- “ Barcarola”, Gols
7.- “ Credo de la missa del Papa Marcelo “, de Palestrina i 
acompanyament d’orquestra.

Segona part
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1.- “ Pàtria meva“, de Grieg
2.- “Vida gitana“, Schumann
3.- “La vostra voluntat” i “ Esperit Sant”, Bach
4.- “Ave Verum”, Mozart 
5.- “Al·leluia“, del Messies, de Haendel i orquestra
Es  repetí  dels  aplaudiments  la  Barcarola,  de  Gols,  el 
Credo  i  el  Messies.  El  concert,  composicions   que 
tingueren  de  basar-se   pels  frenètics  aplaudiments  del 
públic posat en peu. Fins i tot cridà vistes al mestre Gols i 
la l’Orfeó.

11 d’abril. El tercer concert. Visites. Hi 
assisteixen els monarques.
De bon matí  els  nostres  cantaires,  els  que van voler,  i 
foren  molts.  visitaren  el  Congrés  ,  el  Senat  ,   el  Banc 
d’Espanya , el Museu d’ Artilleria i l  Casa de la Moneda. 
El recorregut es la fer amb automòbils. El darrer concert 
estava dedicat als pobres de la ciutat. Programa :

Primera part
1.- “ Himne a la senyera “
2.- “ La gata i el belitre “              
3.- “ En l’enterro ‘un nin “
4.- “ Somni de Primavera “
5.- “ La mort de l’Escolà “

Segona part
Anà a càrrec de la Banda Municipal interpretant
1.-  ”Alegretto  escherzando  de  l’octava  simfonia”,  de 
Beethoven
2.- Marxa fúnebre del “ Capvespre dels deus “, Wagner
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3.- “l’Aprenent bruixot“, Dukas a prec del públic

Tercera part
1.- “Barcarola“, de Gols
2.- “Diumenge”, Dalcloze
3.- “Sota de l’olm, Morera 
4.- “¡Oh quin bon eco”, Lassus
5.- “Credo de la missa del Papa Marcelo“, de Palestrina

Assistiren  el rei Alfons i la reina Mª Victòria Eugènia , i 
Maria Cristina, i  assistint a més el príncep Rainer.
Canalejas i la seva esposa. Les llotges estaven ocupades 
per les famílies de la noblesa castellana.
Immediatament després del  concert  i  haver obtingut  la 
glòria i el triomf tots els desplaçats van fer via a l’estació 
de  M.Z.A.  Garcia  Molinas,  companys  de  consistori 
diputats, Cavallè i Goineche, Nogués, Nicolau i Kindelan . 
També  havia  el  senador  Marquès  de  Grigny,  els 
tarragonins   Garcia  Coca  i  Emili  Sabater,  Alcalde  Sr. 
Guasch, Secretari major Nogués, la banda municipal de 
Madrid,  i  altes  més  personalitats  com  naturalment 
estava , radiant, el mestre Josep Gols. 
No  es  possible  escriure  fil  per  randa  les  cròniques 
aparegudes dels rotatius castellans,  tots coincidiren  la 
vàlua i personalitat  del nostre  gran Orfeó.

18  d’abril.-  Pel  matí  del  diumenge  l’  Orfeó  Tarragoní 
visitarà  les Cases Consistorials amb la finalitat de donar 
més  solemnitat  a  l’acte  de  lliurament  de  la  corbata 
donada  per  l‘Ajuntament  de  Madrid  a  la  senyera  de 
l’Orfeó,  havent-se  delegat  per  a  representar  la  Vila 
l’Alcalde de la ciutat Sr. Robert Guasch.

114



12 d’abril de 1912.- Ha sigut acceptada i admesa a tràmit 
la concessió per part de l’Estat,  de la medalla  d’Alfons 
XII al mestre director de l’Orfeó Tarragoní Josep Gols i 
Veciana. 

23 d’ abril.- El nostre Orfeó a l’Ajuntament.
A  les  11  i  quart  del  diumenge  va  fer  la  seva  entrada 
triomfal a la ciutat l’Orfeó Tarragoní, veritable glòria de 
Tarragona,  entre  els  grans  aplaudiments  de  la  gentada 
que  omplia  de  gom  a  gom  els  espais  disponibles  i  els 
escons municipals.  El saló de sessions estava totalment 
il·luminat i plens, tant  l’atri superior com el principi de 
l’escalinata.  Els  tarragonins  volien  ser-ne  testimonis 
oculars!!
Presidí  l’acte  l’Alcalde  Robert  Guasch  que  tenia  als 
costats  el  President  de  l’Orfeó  Sr.  Font,  un  diputat 
provincial  i  els  tinents  d’alcalde  Srs.  Lluís  Soler  i 
Montañés. Al mateix atri d’accés al saló l’Orfeó Tarragoní 
cantà com és de ritual “L’Himne a la Senyera” de Gols, 
“Sota de l’om” i el “Credo” de la Missa del Papa Marcelo, 
de  Palestrina,  essent  rebudes  aquestes  interpretacions 
amb  llargs  aplaudiments  que  agraïren  moltíssim  els 
orfeonistes encapçalats pel mestre Josep Gols.
Acabades  aquestes  composicions  l’Orfeó  penetra  a 
l’interior del saló i el públic posat dempeus, l’abanderat 
portant l’emblemàtica senyera que va ser situada en lloc 
preferent.
Els brillants parlaments els van fer l’alcalde i el President 
de l’entitat musical Sr. Font, que sol·licità al Sr. Alcalde es 
transmetés  el  més gran afecte  i  gratitud  a  l’alcaldia  de 
Madrid  i  al  públic  que  es  dignà   presenciar  aquells 
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concerts  i  en  especial  al  grup  de  la  colònia  catalana 
resident a Madrid.
En aquest dia de satisfaccions - anotava el nostre rotatiu- 
l’Alcalde Robert Guasch en nom de l’alcaldia madrilenya 
col·locà  a  la  Senyera  una  artística  corbata,  entre  els 
aplaudiments del públic.                 

Banquet d’homenatge al mestre Gols. 
Mateix dia. 
L’associació de professors músics de Tarragona, desitjant 
testimoniar el seu afecte i gratitud al mestre Josep Gols 
pels  triomfs  obtinguts  tant  a  Barcelona  com  a  Madrid 
amb l’Orfeó Tarragoní,  han volgut obsequiar-lo amb un 
banquet a l’Hotel Nacional.
La major expressió -diu el diari- de l’alegria que donà de 
sí,  va  ser  l’elevat  nombre  de  comensals  que  volgueren 
assistir a l’acte en aquells moments d’alegria i goig, dels 
seus   amics.  A  més  d’haver-hi  el  president  de  l’entitat 
musical. El nostre particular amic Rafel R. Alió, començà 
el  brindis  manifestant  l´  immens  plaer  que  li  produïa 
trobar-se amb el més bo i millor dels músics tarragonins i 
bona  part  dels  membres  actius  del  nostre  Orfeó 
Tarragoní.
Entre ells - ens recorda el cronista- hi havia els mestres 
Salvat,  Gabriel,  Català,  Segura  el  tenor,  Del-Abatte, 
Ricomà, Arbona, Ferraté, Aymat i altres bons intèrprets, 
que  tots  homenatjaren  l’il·lustre  músic  tarragoní.  En 
essència  hem extret el més rellevant de l’homenatge que 
exhaurí totes les previsions possibles. 
Per la nit se celebrà al teatre del Ateneo Tarraconense, i 
amb les grans emocions viscudes,  l’anunciat  concert  de 
l’Orfeó, que va ser rebut amb estrepitosos aplaudiments 
del selecte públic que omplia el teatre. Abans de res va fer 

116



un parlament la presidència  de l’entitat musical exposant 
que l’Orfeó mai prendria part en el joc polític de partits, i 
sí que actuaria en el més pur catalanisme moderat i sense 
exclusions.
El teatre s’omplí del més selecte de la nostra societat amb 
una  important  representació  de  senyoretes,  tant 
d’orfeonistes  com  per  a  escoltar  les  actuacions  de  les 
seves amigues cantants. S’hagueren de repetir degut als 
grans aplaudiments “L’enterro d’un nin”, “Oh! quin eco”, 
el “Credo” de la missa del Papa Marcel, de Palestrina. I 
com  d’apassionant  va  ser  “L’Amén”  final,  tan  difícil 
d’execució!. “Diumenge” va ser cantada amb gran encert 
per les senyoretes orfeonistes essent obligades a repetir 
pels frenètics aplaudiments del públic.  “Vida gitana” de 
Schumann, les cantants en especial foren brillantíssimes i 
amb “Al·leluia” de Haendel acompanyades de l’orquestra 
tingueren una espectacular interpretació.  Sota la batuta 
del  mestre  Gols  l’acompanyaren  com  a  solistes  la  Sra. 
Anguela i les senyoretes  Fortuny, Potau i Albert, amb els 
senyors Pedrol i Segura.  
La recensió que hem sintetitzat i hem transcrit al català la 
signava Trompezones.

Diumenge,  21  d’  abril  de  19l2.  Catalunya  Nova.  El 
setmanari  extraordinari.

“El  triomf  del  Orfeó  Tarragoní  a  Madrid“. 
Encapçala a tota plana aquest títol.

Indiquem, primer dels títols i apartats de que consta.

“Al Orfeó Tarragoní”. La redacció.
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“L’Orfeó Tarragoní a Madrid”
“Triomf dels cants catalans”
“La sortida  i l’anada”
“L’arribada”
“Diumenge, dia 7 d’abril”
“Dilluns 8. A casa la Villa”
“Dimarts 9.- El Museu del Prado- Per. concert”
“Dimecres l0. Visita a Julio Antonio. Banquet als Viveros. 
Segon concert- La Infanta Isabel”
“Dijous l1. Altres visites. Tercer Concert amb assistència 
dels Reis. Un crític”
“Judicis de la premsa madrilenya”
“La Època”
“De retorn. Adéu a Madrid. Els periodistes”
“El Radical”
“El Liberal”
“A B C”
“La Correspondencia de España”
“La tribuna, Diario Universal. El país”
“Mundo  Nuevo,  Blanco  y  Negro,  Mundo  Gràfico,  Las 
Ocurrencias”
“Salutació de l’ Alcalde de Tarragona”
“Petites notes d’un Excursionista”
“Tarragona  al Orfeó”. Joan Andreu
“Sembradors de discòrdies”. V. i V.
“Gosant  el triomf d’ aquí estant”. J. Romaní
“Crònica”. Cronista
“Al  Orfeó Tarragoní”. Boni
“Als Orfeonistes”. B. Arrarot

118



“L’ Ajuntament de Madrid”
“Tarragona diurà al seu Orfeó”.

Aquests són els articles  que ens donen raó del  nùmero 
extra de la publicació.

28  d’abril.-  “Catalunya  Nova”.  El  tractament  del 
setmanari en pro de l’ Orfeó Tarragoní, va ser exhaustiu i 
gratificant.  Primer anotem tot el  que parla de la massa 
coral.

“L’Orfeó Tarragoní a Madrid. Triomf dels 
cants catalans“. “A Saragossa“
A  dos  quarts  de  set  del  matí  arribem  a  la  capital 
aragonesa.  Primera  sorpresa.  Una  fornida  comissió 
municipal l’ encapçala el Regidor Síndic Mariano Pin.
Una altre era la del “Orfeón Zagozano“ amb el president 
Balbino  Orensanz i  la  orfeonista   senyoreta Pilar  de la 
Hoz, amb uns quants catalans residents a l’Aragó i una 
representació corporativa del Centre Català. Amb l’Orfeó 
els  presents,  van  fer  temps  i  a  les  nou els  tarragonins 
estaven a la Basílica del Pilar cantant la “ Salve Regina “ 
amb vibrants  acords  entonats,  com sempre,  pel  Mestre 
Gols.
Tot  segut   visitaren  la  Catedral,  Entonaren  la  Salve  i 
desprès  va  seguir  el  “Credo  de  la  missa  del  Papa 
Marcelo”.  Encara  els  nostres  cantaires  ,  convidats  per 
l’Ajuntament  aragonès,  actuant   amb  “l’Himne  a  la 
Senyera“ i  “Sota de l’olm”, interpretats al saló Principal 
d’aquell  Ajuntament.  Així  acabà  la  breu  estança  a 
Saragossa  i  les  salutacions  i  comiat  de  rigor.  Els 
expedicionaris dinaren al restaurant de l’estació marxant 
després cap a Tarragona.
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Reus, parada obligatòria són les set de la tarda i l’ Orfeó 
és rebut per un plegat de tarragonins que s avançaren al 
final del trajecte , donant-los-hi la benvinguda. Passarem 
a l’altra estació, la del Nord i al cap d’una interminable 
estona, els excursionistes ja contemplen al lluny l’enfilall 
de llums del port. Entrada triomfal, una massa humana 
impressionant saluda als herois de l’Orfeó Tarragoní. El 
cansament del llarg viatge amb les dificultats pròpies de 
la  època.  Però  l’arribada  tot  just  començava  amb 
l’apoteosi  d’una  gran  gesta.  La  comitiva   passa  dels 
carrers  de  Barcelona,  Apodaca,  Unió,  Rambla  de  Sant 
Joan, Sant Agustí, Portalet i plaça de Font a ca la Ciutat. 
El plebiscit de vives i lloes és talment impressionant  no 
havent, potser, paraules per descriure-les. La senyera és 
enarborada  constantment  i  per  fi  arriba  amb 
aplaudiments enardidors al Saló de Sessions municipal.
Parlà  l’Alcalde  accidental  Sr.  Montserrat  que  es 
congratula,  com  no,  del  triomf  tarragoní,  i  han  vingut 
amb  el  tren  els  nostres  representants   diputats,  i  els 
regidors  comissionats  amb  l’Alcalde  Robert  Guasch, 
posant a més  de relleu l’ eficàcia i sol·licitud del Sr. Lluís 
Soler  i  regidor  amb  tots  els  membres  de  l’  excursió 
artística.
Fins  aquí  la  crònica  extractada  del  president  Manuel 
Font.  Segueixen  les  col·laboracions  descrites  al  nostre 
popular setmanari.
“En arribar a Tarragona“
“Els  herois  de  les  jornades  descrites“.  Bernabé  Martí  i 
Bofarull
“Mercès efusives“
“Epíleg”. Manuel Font, President de l’Orfeó Tarragoní.
“Desprès  de  l’excursió“.  “Als  orfeonistes  de  l’Orfeó 
Tarragoní”. Josep Gols   
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“Carta oberta“.  Al senyor Bernabé Martí i Bofarull
“Glossari. Als coristes de l’Orfeó.” F. Cubells i Florentí
“A la Junta Directiva, socis protectors i coristes de l’Orfeó 
Tarragoní y als que canten i senten el català”. “Catalunya 
a Madrid.” Xenius
“Qui no es facin il·lusions”. Catalunya a Madrid “. De El 
Poble Català. 21 i 23 d’abril de 1912.

Seguint la ruta. La Filharmònica de 
Tarragona.
26 d’abril.- Aquesta nit començaran de nou els concerts 
dels Divendres Musicals, aquest cop en homenatge ofert 
per  la  Societat  Filharmònica  de  Tarragona  al  mestre 
Josep  Gols,  responsable  musical  de  l’Orfeó  Tarragoní. 
Aquest,  al  cercle  de  Tarragona,  pronunciarà  una 
conferència sobre la música coral popular catalana.   

27  d’abril.-  A  l’acreditada  sastreria  Brell  han  sigut 
exposades  el  llaç  i  la  corona  de  plata,  donats  per 
l’Ajuntament de Madrid, i la colònia catalana resident a la 
capital  de  l’estat.  A  partir  d’ara  s’honoraran  amb  la 
senyera de l’Orfeó Tarragoní, 

11 de maig.-  Hi ha un gran entusiasme per la  gira que 
properament celebrarà el nostre Orfeó al pintoresc lloc de 
la pedrera romana del Mèdol.

Heus ací el plànol de l’excursió:

La sortida començarà a primera hora de la tarda en tren 
des de Tarragona a Altafulla i una vegada  allí s’anirà a 
peu  fins  a  Tamarit;  cantant-se  una  salve  a  l’església 
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romànica del lloc, es visitaran les ruïnes del castell  i  es 
seguirà a peu al Mèdol.  Allí es berenarà fins a l’hora del 
retorn a Tarragona des de Altafulla amb el tren de la nit. 
Serà per anar el 25 o 27 del present. 
A  les  2’51  de  la  tarda,  sortirà  el  tren  cap  a  Altafulla 
arribant  a  les  tres  i  cinc  minuts  de  la  tarda,  i  a 
continuació, a peu, s’arribarà a Tamarit, es cantarà una 
salve  i  es  visitaran  les  ruïnes  del  castell.  Després  a  2 
quilòmetres de distància els excursionistes aniran a peu 
cap  a  la  pedrera  del  Mèdol  on  els  excursionistes 
berenaran.  S’aplegaran  des  del  principi,  tant  els 
orfeonistes com els membres de la societat Filharmònica 
tarragonina, que executarà unes composicions, i el mateix 
farà l’Orfeó Tarragoní. Es sortirà amb el temps suficient 
per embarcar-se al tren a les 9 de la nit tota la expedició 
cap a Tarragona. El viatge costarà 10 rals.

25 de maig de 1912.-  Malauradament hi ha males notícies 
que fan ajornar  els  plans.  Degut  a  la  greu malaltia  del 
propietari de la  finca del Mèdol Sr. Francesc de Martí, 
avantpassat  del  pròcer  Antoni  de  Martí  i  Franqués, 
s’aplaça  la  gira.  Tant  l’Orfeó  com  la  Filharmònica 
lamenten la malaltia greu del citat propietari.     

9 de juliol.- Es prepara la visita de la infanta Isabel en la 
qual  es  faran  al  seu  honor  diversos  actes,  visitant  els 
nostres  monuments  com  el  Port,  la  Chartreuse  etc. 
L’Orfeó Tarragoní oferirà un gran i magne concert al seu 
honor,  que  es  celebrarà  al  Teatre  Principal  totalment 
guarnit. També visitarà els monestirs del Cister de Poblet 
i Santes Creus.  
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11 de juliol.- Amb motiu de l’arribada de la infanta Isabel i 
Altesa Reial.  A les 10 de la nit serà obsequiada per les 
autoritats amb un concert de l’Orfeó.
Arribarà  en  automòbil  per  la  carretera  de  Castelló  i 
València.  Una  nombrosa  comitiva  es  desplaçarà  al 
començament del terme i l’acompanyarà fins a la capital. 
Després,  i  arribada  a  Tarragona,  la  rebrà  el  capítol 
Catedral  i  la  totalitat  de  les  autoritats  tarragonines, 
mentrestant  amenitzarà  l’acte  la  banda  de  música  de 
Luchana.  Al  final  de  la  jornada  al  Teatre  Principal  es 
celebrarà l’anunciat concert de l’Orfeó Tarragoní  en un 
ple absolut.

Tarragona , 12 de juliol.  Diario de Tarragona.

Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de Gols.
2.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
3.- “El rossinyol”, Mas i Serracant.
4.- “Els tres tambors”, Lambert.
5.- “Barcarola”, Gols. 
6.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
7.- “La mare de Déu”, de Nicolau.

Segona part
1.- “Diumenge”, de Dalcloze. 
2.- “El mariner”, (estrena). Sentís. 
3.- “L’Hereu Riera” (estrena), Comelles.
4.- “Sota de l’olm”, Morera.
5.- “Oh! Quin bon  eco”, de  Lassus.
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Tal com acostumava a passar, el públic entusiasmat i amb 
aplaudiments, obligà als orfeonistes a vàries repeticions, 
essent obsequiada la infanta amb un delicat ram de flors. 

11 de setembre.- Professorat de l’escola Normal.
Consta com a professor de música el director de l’Orfeó el 
mestre Josep Gols. 

15 de setembre.- Setmanari « Catalunya Nova »
La Junta de l’Orfeó acordà el passat dilluns, començaran 
el dia 16 les classes gratuïtes de solfeig, per a nois de 7 a 8 
del vespre a l’estatge social, per a reorganitzar la secció i 
en vistes a propers concerts. Es pot passat per inscriure's 
de 7 a deu de la nit, i els que ho desitgin  se’ls facilitarà  la 
informació corresponent. 

Assemblea nacionalista de Tarragona
La  Comissió  Executiva  de  l’assemblea,  ha  rebut  a 
patriòtica carta de la junta de l’ Orfeó Tarragoní, accedint 
a  organitzar   concert  a  obsequi  dels  assembleistes.  Per 
nosaltres   representa  una  bona  valuosa  col·laboració 
donada  la  seva  qualitat  artística,  donant-se  per 
descomptat  altre important èxit.
 
20 d’ octubre.- Es celebra a la nostra ciutat una important 
Assembla  de  la  Unió  Catalanista,   amb  membres  de 
Barcelona  i  Tarragona,  aportant  molts  forasters  a  la 
ciutat.  L’Orfeó  Tarragoní  va sumar-se  a  l’esdeveniment 
dedicant un concert als assembleistes al Teatre Principal, 
essent  un  altre  èxit  dels  nostres  grans  orfeonistes. 
Programa a executar.
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Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “L’Hereu Riera”, Comelles.
3.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
4.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
5.- “Barcarola”, Gols.
6.- “El mariner”, Sentís.
7.- “Divendres Sant”, de Nicolau.

Segona part
1.- “Sota de l’olm”, de Morera.
2.- “El comte Arnau”, Morera. 
3.- “La viudeta”, (Estrena ), Gols.
4.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
5.- “Oh quin eco!”, Lassus. 
6.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, Palestrina.
7.- “Els Segadors”.
   
Un periodista de pro: Manyé i Flaquer

A Torredembarra
Dilluns  19  de  novembre.-  Homenatge  al  mestre  del 
periodisme català el torrenc  Joan Manyé i Flaquer.
Per  a  la  vila  de  Torredembarra  va  ser  un  autèntic 
esdeveniment  degut a les autoritats que s’hi aplegaren. 
La  placa  posada  aquell  dia  a  la  seva  casa  nadiua  diu: 
“Nació en 15 de octubre de 1823 Juan Mañé y Flaquer 
maestro  en  periodismo.  Iniciativa  del  Sindicato 
profesional  de  periodistas  de  Barcelona  se  coloca  esta 
lápida conmemorativa en 17 de noviembre de 1912”, i que 
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ens  facilità  el  seu dia  l’amic  de  Torredembarra  Ramon 
Lloveras i Romeu. 
Ja a l’ofici solemne a la parroquial de Sant Pere, l’Orfeó 
havia cantat unes composicions adients a l’acte i els qui 
no havien sentit mai les seves harmonioses i ben afinades 
cantúries,  quedaren  sorpresos  de  la  vàlua  musical  dels 
tarragonins.  Les  dues  fotografies  que  il·lustren 
l’esdeveniment  són  prou  eloqüents  per  la  gernació  de 
s’aplegà en aquell indret.   
Per  la  nostra  història  les  principals  autoritats 
Tarragonines institucionals que van fer acte de presència 
com el governador civil, el President de la Diputació, el 
President de l’Audiència, el Jutge municipal, l’alcalde de 
Tarragona i encara algunes més. Però a més hi havia  amb 
Josep  Gols  el  president  de  l’Orfeó  Tarragoní  Sr.  Font, 
Ruiz i Porta, Llaveria, el corresponsal de “La Publicidad” 
Bernabé  Martí, el de “Catalunya Nova”, Sr. Guàrdia, amb 
tot  el  plegat  de  personatges  que  van  sumar-se  al 
memorial a l’il·lustre prohom.
A les 5 de la tarda començà el concert donat per l’Orfeó 
Tarragoní que executà el programa anunciat,  que els hi 
oferim:

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols                                     
2.- “ Somni de Primavera”, Mendelshon
3.- “ L’ Hereu Riera”, Comellas
4.- “ El mariner “, Sentís
5.-  “ Barcarola “, Gols
6.- “ Sota de l’olm “, de  Morera.

Segona part
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1.- “ La verema “, de Lassus
2.- “ En l’enterro d’ un nin “, Pérez
3.- “ La viudeta “, Gols
4.-  “ Pregària a la Verge del Remei”, Lillet 
5.- “ Oh ¡quin bon eco” , Lassus
6.- “ Credo de la Missa del Papa Marcelo “ , de Palestrina

Tots  els  directors  i  corresponsals  de  la  premsa  de 
Barcelona es donaren la mà en aquella solemne i emotiva 
jornada.
L’ambaixada tarragonina es completà amb l’actuació de la 
cobla  banda  Santa  Cecília  que  va  fer  una  audició  de 
sardanes, ballades per molts sardanistes.

Any 1913

“Diario de Tarragona”

Festa de l’aviació
El  diari  del  2  de  març  d’aquell  any  ens  facilita  la 
informació  que  visitaran  Tarragona  uns  intrèpids 
aviadors –Sr. Domazel i mecànic- que aterraran al Camp 
de Mart, preveient-se l’esdeveniment de l’aterratge el dia 
22  del  present.  El  Sr.  President  de  l’Orfeó  Tarragoní 
suggerí la realització d’un concert a una comissió mixta 
Ajuntament-entitats  ciutadanes,  en  honor  dels  pilots 
aventurers  Es  prengué en consideració  la  iniciativa  del 
concert  per  un dels  dos  dies que Domazel  i  el  co-pilot 
romandrien  a  Tarragona.  Font  encara  anà  més  lluny. 
Proposà que es podria escriure al  músic Sr. Lamote de 
Grignon,  per  a  demanar-li  que es  traslladés  a  la  ciutat 
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amb la  seva orquestra  simfònica de Barcelona.  Així  els 
heroics forasters que vindran a la ciutat  podran gaudir 
tant de l’Orfeó com de la orquestra amb el seu oratori de 
“La Nit de Nadal”, la marxa “Tanhäuser” i ” l’Al·leluia” de 
Haendel  entre  altres  per  aquell  concert.  La  Junta  en 
principi  ho  aprovà  pel  Dissabte  Sant  per  la  nit,  i 
esdevingué un altre encoratjament  cultural a  la nostra 
ciutat, i així ha quedat escrit.

13  de  març.-  Al  Coliseu  Mundial  es  celebra  un  gran 
concert a obsequi  dels protectors  de l’Orfeó Tarragoní, 
sota la Batuta del mestre Josep Gols.  

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “L’enterro d’un nin”,  Pérez.
3.- “Barcarola”,  Gols. 
4.- “L’Hereu Riera”,  Comellas.
5.- “El mariner”,  Sentis.
6.- “La Viudeta”,  Gols.
7.- “La Barcarola”. Estrena  Sancho Marraco.
8.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.
Solo de la Srta. M. Fortuny.

Segona part
1.-  “La  nit  de  Nadal”  poema  simfònic   que  dirigirà  el 
mateix  autor  Joan  Lamote  de  Grignon.  Introducció  II. 
Cant dels àngels. Cançó de Maria per la Srta. Borràs. Cant 
dels  Rossinyols.  III.  Cançó  de  Sant  Josep.  Cor  dels 
Pastors. Dansa dels pastors. VI. Final.
Al piano Srta. Maria González de Pidol.   
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Com  en  cadascuna  de  les  seves  actuacions,  l’Orfeó 
demostrà una vegada més el gran domini de les veus i de 
l’harmonia  més eloqüent,  i  el  gran artífex  que és,  sens 
dubte, el mestre Gols.

20  de  març  de  1913.-  És  gran  l’entusiasme  entre  els 
aficionats  a  la  bona  música  per  assistir  al  concert  de 
l’Orfeó Tarragoní que portarà a terme el diumenge per la 
nit al Teatre Principal.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “L’enterro d’un nin”,  Pérez.
3.- “Sota de l’olm”,  Morera.
4.- “L’Hereu Riera”, Comellas. 
5.- “El Mariner”,  Sentís.
6.- “ La Barquerola”, Sancho Marraco.
7.- “Al·leluia”,  Haendel. 
Solo per la Srta. Fortuny.

Segona part
1.- Poema simfònic “La Nit de  Nadal”, de Lamote.
2.- “Tanhäuser” estrena,  Wagner.
Piano, Srta. Maria González  de Palol.
Harmònium Ll. Ferraté.  

El  diari  no  ens  dóna  constància  que  aquesta  vegada 
dirigís l’obra el mateix autor. 
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23  de  març.-  Sindicat  d’Iniciativa.  Festes  de  Setmana 
Santa i Pasqua.
Al Teatre Principal concert per l’Orfeó Tarragoní,  que a 
més interpretarà la marxa “Tanhäuser” de Wagner,  “La 
missa del Papa Marcel”, i “Al·leluia” de Haendel.
D’un programa.

Homenatge al mestre Gols
13  d’abril  de  1913.-  “Catalunya  Nova”.  “Aniversari 
memorable de l’Orfeó” Anònim.
“Acaba  de  fer  l’any  de  l’anada  de  l’  Orfeó  Tarragoní  a 
Madrid.   Cal  no  oblidar-ho.  Un  any,  que  la  Capital  d’ 
Espanya rebia amorosa per primera vegada a un Orfeó de 
Catalunya amb les tres seccions. Això és : Orfeó complert. 
Un any que els  nostres cants i  les  notes de la joventut 
tarragonina  s'ensenyorien  de  la  Porta  del  Sol  pels 
famolencs que esperen els qui poden afavorir. Fa un any 
que  Madrid  rebia  la  Ciutat  de  Tarragona  en  aquella 
barreja de catalanitat i art.
“No  es  pas  mort  el  record  d’aquí,  i  volem  creure  que 
tampoc es mort a allà.
“Un any farà, aquest, també,  que Tarragona, orgullosa de 
sos cantaires,  curulla l’entusiasme, feta un sol sentiment 
de  pàtria  en  aquell  dia,  sortia  de  casa  conscient   com 
poques  vegades  per  a  anar  a  rebre  els  seus  fills  qui 
tornaven  triomfants de Castella.
“¡Oh,  si’l  temps  i  la  ploma  volguessin  ara  cedir 
¿ ¿ Quantes emocions lliscoríen damunt del blanc paper! 
I  quan dolços acords,  i  quantes belles paraules podrien 
quedar escrites...!
“Contentem-nos  en commemorar l’aniversari , en oració 
rasa, però forta i puríssima...” i segueix.  
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3 de maig de 19l3.- Aquesta nit l’Orfeó Tarragoní ofereix 
un banquet de confraternitat i germanor al mestre Josep 
Gols, com a prova d’amistat i afecte pel treball tan intens i 
honorable  que  exerceix  a  la  nostra  preuada  entitat 
musical.

4  de  maig.-  Celebració  del  centenari  del  natalici  de 
Richard Wagner.
L’Orfeó  Tarragoní  organitza  un  concert,  conjuntament 
amb la Societat Filharmònica de Tarragona. Després de 
diverses  gestions,  es  pot  anunciar  que  serà  un 
esdeveniment social  l’homenatge al músic alemany.  Per 
això el proper dimecres a la nit amb ocasió de l’acostumat 
assaig de l’Orfeó, el distingit i bon amic wagnerià Josep 
Ventosa  i  Marquès  donarà  a  conèixer  als  orfeonistes 
l’argument del drama musical de “El vaixell fantasma”, la 
secció  de  senyoretes  cantarà  “El  cor  de  les  filadores”, 
notabilíssima peça de l’òpera wagneriana.
El mestre Gols acompanyarà a l’harmònium els principals 
temes de les obres abans citades. 

7  de  maig.-  El  nostre  director,  Sr.  Gols,  ha  suspès  la 
conferència  que aquesta  nit  havia  de  pronunciar  el  Sr. 
Ventosa i Marquès sobre l’obra  musical de Wagner, en 
especial  l’òpera  “El  Vaixell  fantasma”  de  Wagner.  Es 
passa al dia 4 de juny.

18 de maig.- Per avui diumenge s’organitza una excursió 
campestre pels orfeonistes, diada tradicional de menjar la 
Mona de Pasqua, preparant-se a tal efecte un comiat on 
es repartiran a més diversos obsequis als assistents.    
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24 de maig de 1913.- Nota luctuosa per l’Orfeó Tarragoní. 
Traspassà la senyora Antònia Veciana i Pàmies, Vda. de 
Gols  i  mare  del  mestre  Gols,  de  60  anys  d’edat  a  la 
població de La Masó.  L’enterrament constituí  una gran 
manifestació  de  dol.  Les  honres  fúnebres  foren  molt 
solemnes, actuant la capella de música amb orquestra del 
mestre Gols.  

4  de  juny.-  A  les  10  de  la  nit  el  distingit  amic  Josep 
Ventosa  i  Marquès,  un  wagnerià  il·lustre,  pronunciarà 
una documentada conferència al Teatre Principal sobre el 
tema “El Vaixell fantasma” el drama musical de Wagner. 
L’Orfeó Tarragoní i la secció de senyoretes intervindran 
per  a  tots  els  presents  en  especial  els  socis  protectors 
convidats per la Junta. La trobada prèvia servirà d’assaig 
general.  També intervindrà  l’Orfeó  amb “El  Cor  de  las 
filadores” del mateix Wagner.
Textualment  una  targeta  d’invitació  diu:  “Orfeó 
Tarragoní. El consell directiu té el gust de convidar a Vè. i 
digníssima família, a la festa íntima que tindrà lloc el dia 
4  del  corrent  a  les  9  de  la  nit  al  Teatre  Principal  en 
obsequi dels Srs. Socis Protectors. Tarragona 4 de juny de 
1913. Conferència sobre “El Vaixell fantasma de Wagner” 
pel Sr. Josep Ventosa i Marquès.

11  d’agost.-  L’Orfeó  Tarragoní  realitzarà  una  excursió 
artística a l’Espluga, Poblet  i  Montblanc; s’ha decidit fer-
la els dies 7 o 8 de setembre.

Poblet, l’Espluga i Montblanc
26 d’agost.- S’acorda que la sortida de l’Orfeó a Tarragona 
serà a les 7’35 de la tarda del dia 7 arribant a l’Espluga de 
Francolí a les 9´54.
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Després  el  dia  9  es  passarà  per  Montblanc  a  les  l6’52 
sortint cap a Tarragona les l8´35 hores. 
L’Orfeó  en la seva estada a Poblet cantarà la gran missa 
del Papa Marcelo el mateix dia 8 cap a mig dia, i al vespre 
l’Orfeó cantarà en concert públic al vespre del diumenge 
al santuari de la Mare de Déu de la Serra.
Tant a l’Espluga com a Montblanc les autoritats  civils i 
eclesiàstiques  de  les  dues  poblacions,  correspondran  i 
obsequiaran  als  orfeonistes,  fent  estada  a  la  finca  del 
“Comellar  de  la  Pena”  a  la  qual  s’uniran  autoritats, 
amistats  i directius amb l’amfitrió Sr. Nogués és diputat 
a Corts. La nombrosa comitiva amb la totalitat de l’Orfeó 
Tarragoní seguirà el recorregut previst. 
La manutenció i les despeses dels acompanyants aniran a 
càrrec  de  cadascú.  De  totes  formes  els  de  la  Junta  de 
l’Orfeó  podrà  indicar  preus  de  locals  per  a  dormir  a 
l’Espluga o a les masies com també a Montblanc.
De dos quarts de deu a les quarts de dotze de la nit  hi  
haurà als locals de l’Orfeó una comissió per a lligar tots 
els punts.
Els  dies  30  i  31  d’agost  el  diari  fa  unes  recensions 
preparatòries  del  viatge  de  l’Orfeó  Tarragoní  a 
Montblanc.

4 de setembre.- D’una carta transcriu el diari relativa els 
preliminars  del  viatge  dels  orfeonistes.  L’escrit  fa 
referència  a la  vàlua i  prestigi  de la  institució,  que per 
descomptat  és  el  segon  Orfeó  de  Catalunya.  Executarà 
dos concerts  per les terres de la Conca amb motiu de les 
festes constantinianes que se  celebraran aquests dies.
A  més  el  diari  s’avança  i  esmenta  els  dos  concerts 
previstos.
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Primera part
1.- “Himne a la Senyera “, de Gols.
2.- “Sota de l’Om”, Morera.
3.- “La viudeta”, Gols.
4.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
5.- “El Rossinyol” Mas i Serracant. 
6.- “La Mare de Déu”, Nicolau.
7.- “Al·leluia”, de  Haendel.

Segona part
1.- “Diumenge”, de Dalcloze.
2.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
3.- “L’Hereu Riera”, Comellas.
4.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
5.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.

L’altre concert és igual variant només la última cançó que 
serà Tanhäusser, de R. Wagner, variant-se a més, l’ordre 
numèric d’algunes composicions.

7 de setembre.- Per la nit sortí  a l’Espluga i a Poblet el 
distingit  i  llorejat  Orfeó  Tarragoní  el  qual  va ser  rebut 
amb grans mostres se satisfacció del nombrós públic que 
els esperava.

9  de  setembre.-  L’excursió  artística  del  nostre  preuat 
Orfeó ha sigut un triomf tant  a Poblet  com a Montblanc. 
Els orfeonistes cantaren al monestir el Credo de la missa 
del Papa Marcel, que va ser impressionant pel marc on es 
cantava,  a  l’altar  major,  com  la  grandiositat  de  l’obra 
magistralment interpretada per la batuta del mestre Gols. 
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Mn .  Josep Miquel,  Beneficiat  de  l’Espluga  acompanyà 
l’Orfeó,  a  més  foren  escortats  per  4  membres  de  la 
Guàrdia Civil.
La nombrosa i plaent comitiva marxà  cap a Montblanc 
portant   a  dos  quarts  d’onze  de  la  nit,  tornant  l’Orfeó 
Tarragoní íntimament satisfets tots els seus membres per 
les atencions rebudes.

23 de setembre de 1913.- De les festes de Santa Tecla. 
A dos quarts de vuit del vespre es farà un  petit concert 
pel  nostre  Orfeó,  a  obsequi  de  les  autoritats  i 
personalitats  desplaçades a Tarragona del Centre Hispà 
Marroquí, al saló de Sessions de l’Ajuntament. 

Concert a la Ciutat de Valls
Corresponent  a  la  invitació   del  Sr.  Alcalde  de Valls  el 
nostre bon amic Joan Casas. Es marxarà amb el tren de 
les 7´50  hores del diumenge

20 de novembre.- El proper diumenge sortirà en tren el 
prestigiós  Orfeó  Tarragoní   en  el  tren  de  les  7  i  cinc 
minuts  del  matí  en  direcció  a  Valls,  la  nostra  societat 
coral oferirà un concert al Teatre Apolo en el darrer dia 
de les festes constantinianes celebrades en aquella ciutat, 
donant una digna cloenda a les celebracions.
Es  desplaçaren  a  la  industriosa  ciutat,  dirigint-se 
directament  a  l’Ajuntament  que  esperava  per  a 
obsequiar-los,  quedant  dipositada  la  Senyera  al  balcó 
principal,  fins  el  moment  d’entrar  a  l’escenari  que  fou 
rebut  amb  frenètics  aplaudiments.  L’Orfeó  anava 
acompanyat  pels membres de la  Junta encapçalada del 
seu  digne  president  Sr.  Font.  Una  gernació  hi  havia  a 
l’entorn del Teatre que s’omplí de gom a com.
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21 de novembre.-  Programa del  concert  a  celebrar  a  la 
ciutat de Valls a dos quarts de deu de la  nit  per l’Orfeó.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “La viudeta”,  Dolç.
3.- “El mariner”,  Sentís.
4.- “L’Hereu Riera”,  Comellas.
5.- “Sota de l’olm”,  Morera.
6.- “Oh! quin bon eco”,  Lassus. 
7.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.

Segona part
1.- “Diumenge”, de Dalcloze. 
2.- “Fum, Fum, Fum”,  Gols.
3.- “El rossinyol”,  Mas i Serracant. 
4.- “Barcarola”,  Gols.
5.- “La Mare de Déu”,  de Nicolau.
6.-  “Al·leluia”,  de  Haendel  amb  l’acompanyament 
d’orquestra.

Del  programa  existent  el  (M.H.T.).-  “Festes 
constantinianes.  Dia  23  a  les  9.-  Arribada  de  l’Orfeó 
Tarragoní   que  serà  rebut  les   autoritats,  comissions  i 
corporacions de la ciutat. La dita entitat orfeònica farà la 
entrada precedida dels gegants, Xiquets de Valls i banda 
militar  cantant  al  arribar  a  la  ciutat  lo  seu  “Cant  a  la 
Senyera”.
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21  de  novembre.  Les  festes  constantinianes.  Vetllada 
literàrio-  musical  al  Teatre  Apolo  amb  diversos 
parlaments i actuacions. L’Orfeó Tarragoní  ve fer un dels 
seus  concerts  tant  esperats,  abreujat  per  les  altres 
actuacions previstes. 

1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Esperit Sant Diví  Tresor”. de Bach.
3.- “La Mare de Déu”, de Nicolau.
4.- “El Rossinyol”, de Mas i Serracant.
5.- “L‘Hereu Riera”, de Comellas.
6.- “Oh! quin bon eco”, de Lassus.
7.- “Credo de la missa del Papa Marcelo” de Palestrina.

1 de desembre - . Extret  del M.H.T. Vetllada  Literari–
Musical al Patronat Obrer en presència del nou prelat.
“El proper diumenge 13 de desembre  la  Junta  directiva 
oferirà un banquet de reconeixença i agraïment al mestre 
director  de  l’Orfeó  Sr.  Josep  Gols,  concentrant-se  els 
comensals a l’hotel Europa. Els orfeonistes que vulguin 
assistir–hi podran fer la corresponent reserva a la Unió 
Tradicionalista Republicana, a la Lliga Regionalista o al 
propi  Orfeó”.....  No cal  dir  que el sopar fou molt  càlid. 
Bona  part  dels  orfeonistes,  Junta  i  amics   ompliren 
l’ampli saló on es van fer els brindis  i els parlaments de 
rigor.
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Any  1914

“Diario de Tarragona”
25  de  gener.-  Vetllada  literario-  musical  al  Principal 
(M.H-T.) del programa que es va celebrar a les 9 de la nit, 
per  a  commemorar  la  Fundació  de  la  Joventut 
Nacionalista  Republicana.  President  de  l’entitat  Josep 
Boronat. Secretari Jaume Joan i Pàmies,   sots  president 
Pere Lloret.
La primera part  va ser ocupada per una  simfonia a tota 
orquestra dels mestre Josep Gols, mentre que a la Segona 
part va intervenir l’Orfeó Tarragoní amb quatre cançons.

4  de  gener.-  La  Companyia  dramàtica  del  Sr.  Blanca 
prepara  una obra  que ha fet  escriure  el  mateix  mestre 
Blanca,  i  s’estrenarà  al  Teatre  Principal  Titulada 
“Heroisme”, i que dedica  a  l’Orfeó Tarragoní.

14  de  febrer.-  Ajuntament.  Es  fa  avinent  una resolució 
d’Hisenda per la qual es proposa desestimar la petició de 
les  subvencions  de  23000  pts  que  demanen   la 
Congregació de la Sang i l’Orfeó Tarragoní  per manca de 
pressupost.

24 de febrer.- El president de l’Orfeó Tarragoní Sr. Manel 
Font,  ha  ofert  l’actuació  de  l’Orfeó  a  la  Catedral,  que 
interpretaria el  Credo de la Missa del  Papa Marcelo de 
Palestrina el dia de Pasqua, per a cooperar a l’esplendor 
de Setmana Santa i Pasqua. 

23  de  gener.-  Recentment  celebrada  l’ordinària 
Assemblea  general  de  l’Orfeó  ha  sigut  reelegit  com  a 
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president  en  Manel  Font,  bibliotecari  Ramon  Ribas  i 
Llagostera  havent  sigut  nomenats  per  altres  càrrecs: 
director artístic Josep Ventosa i Marquès, vice president 
Agustí Corbella, sots secretari  J. Vidal i comptador Bru 
Inglès.

8 d’abril.-  Congrés Excursionista  Català.-  el   Dimarts  a 
quarts  de  dotze  de  la  nit  a  l’Ajuntament  es  celebrà  un 
concert  per  la  S.  C.  l’Ancora  en  obsequi  dels 
congressistes. Es muntà a la Rambla Vella una exposició 
per  la  Societat  “Tarragono  Aesperanta”  que  durà  una 
sèrie de dies. 
A les 12 a la Catedral. Intervindrà a l’ofici el nostre volgut 
Orfeó Tarragoní que cantarà la Missa i el Credo del Papa 
Marcel del mestre Palestrina.

11 d’abril.- A dos quarts de dotze del migdia l’Ajuntament 
obsequiarà als  congressistes amb un concert  del  nostre 
estimat Orfeó Tarragoní al Coliseu Mundial.

12  d’abril.-  La  comissió  de  festes  de  l’Ajuntament  ens 
prega  publiquem  com  a  conseqüència  de  dificultats 
sorgides, que el concert de l’Orfeó es celebrarà  avui a dos 
quarts  de  set  de  la  tarda  al  Mundial,  immediatament 
després d’acabat el cos blanc.

13 d’abril.- Festes a Tarragona, Setmana Santa i Pasqua. 
13 d’abril de 1914.

14  d’abril.-  Un  gran  triomf  aconseguí  ahir  nit  l’Orfeó 
Tarragoní  al  Coliseu  Mundial,  interpretant,  entre  les 
variades cançons corals “Les filadores” cantada amb tot 
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l’acompanyament d’orquestra, quedant molt complagut el 
públic que omplia el Coliseu.       

10  de  maig.-  Aquesta  nit  a  les  9  l’Orfeó  celebrarà  un 
banquet pels associats i protectors, en especial dirigit al 
nostre president Manel Font per la gestió que realitza al 
davant de la nostra estimada entitat musical. El banquet 
tindrà lloc  a  l’Hotel  Europa,  i  aprofitant  la ocasió se li 
lliurarà  a  l’homenatjat  una  artística  obra  d’art  com  a 
record  de  l’excursió  a  Madrid,  en  la  que  tan  bona 
impressió causà el nostre Orfeó.

12 de maig.- Es celebrà l’anunciat banquet en homenatge 
al  president on s’aplegaren una trentena de comensals, 
amb brindis i salutació de la Junta. L‘àpat va ser aquest:

 Assortiments variats.
 Préssecs al parmesà.
 Bistecs de salmó amb vedella i xampinyons. 
 Llagosta a la tàrtara.
 Espàrrecs de Berà.
 Pollastre a l’ast.
 Biscuit glacée.
 Xampany Codorniu.
 Cafè Moka.  

Parlaren en representació dels presents Bernabé i Martí, 
el propi homenatjat i els escultors Srs. Arana i Bru.
“La  Veu  de  Tarragona”,  el  prestigiós  setmanari 
regionalista,  el  l7  de   maig  de  1914,  sempre  atenta  les 
activitats   orfeòniques,  l’Il·lustre  historiador,  poeta  i 
publicista  tarragoní  Joan  Ruiz  i  Porta,  publicà  el 

140



setmanari  citat   un extens article  que dedicà a Manuel 
Font, president del nostre Orfeó. Vegem-ne un fragment : 
“la festa resultà esplèndida i digne de l’homenatjat. Fou 
de  doldre  que  per  circumstàncies  forçades,  privessin 
d’assistir-hi diferents prestigiosos elements que sempre s’ 
han distingit  del seu gran amor a l’  Orfeó i per l’afecte 
personal que professen  al seu actual President.
“ De totes maneres, el nombre d’assistents no baixaria d’ 
una trentena. Noms ¿ No creiem oportú citar-ne per a no 
exposar-nos  a  omissions  sempre  lamentables.  Bastarà 
diem que hi era present amb esperit  i  tota la flama de 
l’Orfeó; des de el mestre Director  Sr. Gols , passant dels 
individus  de  la  junta  actual  i  anteriors  els  socis 
protectors,  i  a  una  nodrida  representació  de  la  secció 
d’homes.
“L’ àpat resultà suculent i exquisit, com lo és característic 
servir-nos el nostre bon amic en Ramon Ollé, amo de l’ 
Hotel  Europa.  A l’hora del  brindis  parlà’l  nostre volgut 
company i amic, en Bernabé Martí  i Bofarull,  en nom i 
representació de la junta, orfeonistes i socis protectors...”
Ruiz i Porta, ens ofereix un ben resum del parlament, i 
desprès ens obsequia amb el brillant parlament que va fer 
el propi Font i Cabot.

15  de  maig.-  Brillant  i  simpàtica  festa  de  l’Orfeó 
Tarragoní.
Ha  vingut  expressament  des  de  Barcelona  el  mestre 
director Lamote de Grignon, per començar l’assaig de la 
“Consagració del Grial” i de “Parsifal” que  l’Orfeó ha de 
cantar  conjuntament  amb  l’orquestra  Simfònica  de 
Barcelona el dia 20. 
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El  mestre  dirigí  l’assaig  i  restà  admirat  per  la  qualitat 
artística, afinació i acurada tècnica dels orfeonistes. Per 
descomptat,  també dirigí el mestre Gols.
Hi haurà un altre assaig general amb “La nit de Nadal”, 
poema simfònic de Lamote, que dirigirà el mateix autor.

18  de  maig.-  Als  paradors  de  casa  sastreria  Brell, 
cantonada Rambla Hospital, hi ha exposat l’obsequi que 
l’Orfeó  Tarragoní  dedica  el  benemèrit  Sr.  President 
Manel  Font. Com estima  i agraïment per l’encert en la 
gestió al capdavant de l’entitat.
El present consisteix en un bocí  de caoba corcada decorat 
a estil plateresc, on apareixen dos plançons ostentant el 
de la dreta l’escut de Tarragona. I el de l’esquerra, amb 
lletra  de  l’època,  una  expressiva  dedicatòria.  L’Orfeó 
felicità cordialment al Sr. Font. (La Cruz.) 

Novament amb l’Orquestra Simfònica de 
Barcelona
22 de maig de 1914.- Hi va haver un ple absolut al concert 
de la Simfònica de Barcelona sota la direcció del mestre 
Lamote  de  Grignon.  El  concert  estava  compost,  en  les 
seves principals composicions, amb l’obertura “Oberon” 
de Weber; “Tres cançons populars” de Lamote, “Après du 
Sorcier”  de   Durkas  i  la  magnífica  setena  simfonia de 
Beethoven.
Després  entrà  en  una  clamorosa  actuació  l’Orfeó 
Tarragoní que interpretà “Parsifal” de Wagner, apoteòsic 
per  l’afinació,  autoritat  i  encert  dels  orfeonistes,  que  a 
més  foren  felicitats  pels  mestres  Josep  Gols  i  Joan 
Lamote de Grignon.
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30 de maig.-  Ha sigut nomenat sots-director de l’Orfeó 
Tarragoní el mestre particular  Lleó i Sabater, havent-se 
designat  a  més  professora  de  senyoretes  Antònia 
Quesada. Tant l’un com l’altra  van prendre possessió en 
un acte que es va fer amb les formalitats de rigor, essent 
molt felicitats  els dos músics, en especial per part dels 
orfeonistes.

Un altre triomf  de l’Orfeó.- Lleida
5 de juny .- En el tren d’aquesta nit sortiran cap a Lleida 
el president Manel Font i el sots-director artístic Bernabé 
Martí i Bofarull, per tal de tractar la possible anada del 
nostre Orfeó a terres de Lleida, i gestionar els punts que 
s’han  de  resoldre  pels  dies  l8  i  19   d’aquest  mes.  Les 
ocupacions  del  mestre  Gols  no  han  permès  el  seu 
desplaçament.
Mentre es desenvolupa tota l’estratègia per tal de portar 
l’Orfeó a terres de ponent s’inicien contactes d’altres llocs 
per a rebre els nostres artistes: així diu el diari del 7 de 
juny .- Hem tingut  a Tarragona el comerciant de Sabadell 
Ramon Casals, directiu  de la comissió organitzadora del 
concurs  d’Orfeons que s’ha de celebrar  el  dia  1  d’agost 
vinent a fi d’invitar l’Orfeó Tarragoní per a participar al 
concurs.
Sembla ser que lamentablement no es podrà complaure el 
desig del senyor Casals degut a les dificultats que el viatge 
suposa.
També el mes de juny el dia 14....- El president de l’Orfeó 
Tarragoní  Manel  Font  va  rebre  dies  passants  un 
telegrama urgent  de la comissió de festes de la ciutat de 
Vigo  preguntant  si  la  nostra  distingida  entitat  artística 
estaria  disposada a traslladar-se a  la  ciutat  gallega.  Un 
altre telegrama urgent preguntava i proposava al Sr. Font 
si  l’Orfeó  podria  fer  dos   i  tres  concerts,  i  afegint. 
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“Dígannos  condiciones  vendría  muchísima  colectividad 
de  su  presidencia  para  poder  incluirse  acontecimiento 
artístico al programa de fiestas que nos urge ultimar  le 
agradeceré pronta contestación telegráfica”.
Donada la contestació amb la urgència  sol·licitada, el Sr. 
Font  va  rebre  el  telegrama:  Vigo  l2,  l7´50.  “Recibido 
telegrama. Sinceramente agradecidos. Comisión sale para 
ultimar detalles excursión”. Mai més s’en parlà.

L’orfeó es prepara per les Borges i Lleida.
9  de  juny.-  Tornaren  de  Lleida  Manel  Font  i  Bernabé 
Martí  director artístic  , amb el convenciment de poder 
gestionar  l’organització   de  l’excursió  artística  que  es 
pretén fer. Les notícies són molt satisfactòries.
Els  representants  de  l’Orfeó  visitaren  la  Seu  de Lleida. 
Precisament en aquells dies era el canonge de dita seu el 
tarragoní  Doctor  Illa,  el  qual  els  atengué  amb  tota 
consideració. El clergue quedà entusiasmat de la proposta 
de portar l’Orfeó per a cantar  la Missa i  el   Credo del 
Papa Marcel.
El  Procurador  a  Corts  per  les  Borges  Blanques  i  futur 
President  de  Catalunya,  honorable  Francesc  Macià  els 
acompanyà amb les màximes atencions, i així els presentà 
l’alcalde de Lleida, posant-se des del primer moment a les 
nostres ordres, com també el president de la Diputació de 
Lleida.

25 de juny.- a les l0 de la nit al Teatre Borgenc. Programa 
del  (M.H.T.).  Concert  de  l’Orfeó  Tarragoní,  mestre 
director Josep Gols. Professors Srta. Antònia Quesada i 
Lleó Ferraté. Solista Maria Fortuny.
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27 de juny.- El president com tota la Junta han quedat 
molt  complaguts  del  viatge  a  les  Borges  i  a  Lleida  de 
l’Orfeó  Tarragoní   que  tornà  amb  el  tren  de  la  tarda, 
havent  tingut  múltiples  atencions  per  part  de  les 
autoritats d’aquelles poblacions.

1  de  juliol.-  La  reconeguda  institució  obté  a  Lleida  un 
altre dels seus grans èxits, com una de les millors entitats 
catalanes orfeòniques. El diari El Pallarès, ens ofereix un 
llarg article de lloança i estima, que reprodueix el diari de 
Tarragona,  del  qual  extractem  el  més  entranyable  de 
l’excursió:
Procedent de Vimbodí arribà el tren de la nit  a Lleida. 
Esperaven a l’estació el Sr. Alcalde d’aquella ciutat, i una 
àmplia representació  de consellers i un bon nodrit grup 
de tarragonins  i  lleidatans  amants  del  cant  coral.  Amb 
l’Orfeó anava dins el tren el nostre alcalde de la ciutat i 
una  comissió  de   regidors  tarragonins,  i  amb  les 
concebudes  salutacions  el  nombrós  seguici  es  posà  en 
marxa  traslladant-se  al  Cafè  dels  Camps Elissis,  essent 
obsequiats   pel  sopar  gràcies  al  noble  gest  de  famílies 
lleidatanes.
El  dia  següent,  diumenge,  l’Orfeó  es  presentà  a  la 
Catedral per complir el precepte dominical, causant una 
molt agradable sensació al moment d’executar el “Credo 
de  la  Missa  del  Papa  Marcelo”  del  mestre  Palestrina. 
Enllestida la funció religiosa  la  comitiva es traslladà a 
l’Ajuntament  on  l’Orfeó  Tarragoní  va  ser  obsequiat 
pròdigament amb un refrigeri fent parlaments adients el 
president de l’Orfeó, l’alcalde de Lleida i el de Tarragona. 
En l’aspecte musical, en arribar la comitiva l’Orfeó cantà 
“Himne a la Senyera” del mestre Gols i “Sota de l’om” de 
Morera. Hi havia una  gentada a les principals estances 
municipals.
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El dinar de germanor va ser completíssim amb gairebé 
250  convidats.  Els  brindis  brollaren  de  la  totalitat 
d’autoritats  tarragonines,  de Lleida i  de Les Borges, i  a 
primeres hores començà l’històric  concert.  

El gran concert
El teatre lloc de la celebració s’omplí a vessar com ben 
poques vegades s’havia vist.  Les platees, les llotges i les 
galeries  s’ompliren  amb totes  les  classes  de  la  societat 
ilerdense,  enfervorida  i   plena  d’entusiasme  per 
l’expectativa  que  generava  l’Orfeó.  Els  aplaudiments 
foren  tants  que  vàries  de  les  cançons  s’hagueren  de 
repetir i entre els enardiments del públic.
El programa  ens és familiar i és molt dens en qualitat 
musical. 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “La viudeta”,  Gols.
3.- “El Rossinyol”,  Mas i Serracant.
4.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
5.- “L’enterro d’un nin”, Pérez.
6.- “El mariner”, Sentís.
7.- “Divendres Sant”, Nicolau.
8.- “Al·leluia”, de Haendel.

Segona part
1.- “Diumenge”, de Delcloze.
2.- “Pregària a la Verge del Remei”, Millet.
3.- “L’Hereu Riera”,  Comellas.
4.- “Cançó de Nadal”,  Romeu.
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5.- “Sota de l’olm”, Morera.
6.- “Oh! quin bon eco”,  Lassus.
7.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.  

Al vespre l’exitós  Orfeó emprengué viatge a  Tarragona.

7  de  juliol.-  La  vigília  de  la  Mare  de   Déu del  Carme, 
cantarà una solemne Salve l’Orfeó Tarragoní.

13 de juliol .- Festa carmelitana. Després dels exercicis del 
darrer  dia  de  la  novena,  cantà  l’Orfeó   una  Salve  de 
Victòria.  Pel  matí  es  celebrà  un  gran  ofici   amb  les 
autoritats tarragonines, actuant la capella de música del 
Mestre Roig.

L’Orfeó de Falset a Tarragona
25 de juliol.-  A dos quarts d’onze arribà per la línia de 
Lleida  l’Orfeó  de  la  Il·lustració  Obrera  de  Falset 
acompanyat  de  regidors  i  Ajuntament,  sent  rebuts  a 
l’estació per l’Alcalde accidental Sr. Lluís Soler i membres 
de l’Orfeó Tarragoní amb la Senyera.
La  comitiva  es  dirigirà  a  les  Cases  Consistorials  on 
cantarà  l’Orfeó  de  Falset  i  hi  serà  rebut  amb  tota 
consideració i afecte.
El Sr. Lluís Soler donarà un banquet als representants de 
Falset i del nostre Orfeó. Aquest és el programa previst.

26  de  juliol.-  En  el  tren  de  Reus  d’ahir  arribà  l’Orfeó 
Falsetenc amb l’alcalde de Falset Sr. Eliseu Galceran, el 
síndic  Ferran  Traver  i  el  regidor  August  Bigorra. 
Aguardaven a l’estació l’Alcalde Accidental Sr. Soler, els 
regidors  Bofarull,  Solé  Granell,  Montserrat,  Lloret,  i 
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Ventosa, l’Orfeó Tarragoní amb el, President Sr. Font, El 
mestre director Josep Gols, i  l’advocat Ventosa que era 
director de l’asil de Sant Josep amb els nens i nenes orfes 
que ocuparen els primers automòbils.
Salutacions  de  rigor  de  les  autoritats  de  les  dues 
poblacions portant Falset l’estendard  amb el seguici que 
entonaren a l’Ajuntament “Cant a la vinya” de Morera. La 
comitiva pujà pels carrers de Barcelona, Apodaca, Unió, 
Rambla  de  Sant  Joan,  Comte  de  Rius  fins  arribar  a 
l’Ajuntament.
Un cop complert aquest deure cívic els orfeonistes amb el 
seu  mestre  director  es  situaren  al  saló  de  sessions 
presidint l’alcaldia tarragonina, i als seus llocs reservats 
els membres de la corporació municipal de Falset i els de 
Tarragona.  Les  respectives  alcaldies  van  fer  uns  breus 
parlaments  de  congratulació  dedicades  a  les  nostres 
institucions corals. 
Lluís Soler invità els responsables regidors del Priorat a 
dinar  a  l’hotel  París  i  el  municipi  lliurà  una  artística 
cordada a l’estendard prioratí amb la llegenda: “l’Excm. 
Ajuntament  de  Tarragona  a  l’Orfeó  de  la  il·lustració 
Obrera de Falset, 25-7-1914”.

Al poble de Constantí
19 de juliol.- El nostre Orfeó prepara pel dia 2 d’agost una 
excursió a Constantí amb motiu del segon dia de la festa 
major  de  Sant  Feliu.  Pel  matí  els  orfeonistes  es 
concentraren  a  l’església  Parroquial  per  interpretar  el 
“Credo  de  la  Missa  del  Papa  Marcelo”  entre  els  grans 
elogis  de la població. Per la tarda es celebrarà amb un ple 
absolut l’anunciat concert. ( La Cruz) 
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26 de juliol de.- La Junta del Ateneo Tarraconense, rebrà 
a les l2 del mig dia l’Orfeó de Falset, i l’Orfeó Tarragoní 
els  obsequiarà   amb  vàries  composicions  del  seu 
repertori.
El diari de Tarragona del 28 de juliol es fa ampli ressò de 
l’actuació de l’Orfeó de Falset “Gratis et amone”, comenta 
el rotatiu, a benefici dels acollits de Sant Josep.
El  mestre  director  Xavier  Puig  demostrà  ser  un  bon 
músic, confirmant tenir un gran domini musical i tècnic 
sobre  els  orfeonistes.  No  podia  ser  d’altra  manera  i 
obtingué,  un  èxit  espectacular.  El  concert  es  dividí  en 
dues  parts  sobresortint  “Sota  de  l’olm”,  “Marxa 
Tanhäuser”  de Wagner  i  “Himne a l’arbre  fruiter”,  una 
sèrie de camps rítmic molt ben lligats, van fer les delícies 
de la  concurrència  que omplí  el  teatre  del  Ateneo.  S’hi 
trobava a més la totalitat de les autoritats tarragonines, 
com la Junta i  President  de l’Orfeó Tarragoní i prohoms 
con  Ruiz  i  Porta,  Mezquida,  Veciana  i  molts  més 
personatges que van sumar-se a la diada.
En tot el  mes d’agost no hem vist rastre de la possible 
anada  a  la  ciutat  de  Vigo,  Un  viatge  de  tal  magnitud 
representava, com de fet va representar també l’anada a 
Madrid,  molts  dies  de  vacances  per  a  la  totalitat  dels 
expedicionaris i s’havien de fer molts números per anar a 
l’altre cap d’Espanya. Possiblement no es pogué realitzar. 

4 de setembre.-  En un festival musical que es celebrà al 
Coliseu Mundial amb les bandes de música d’Almansa i 
de Luchana, on també intervingué l’Orfeó Tarragoní,  que 
una vegada més demostrà un immillorable nivell artístic i 
coral.  El  mestre  Gols,  podríem  dir  ara,  que  és 
insubstituïble.
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16  de  setembre.  Aquesta  nit  al  Centre  Industrial  es 
donarà una conferència pel Sr. Agustí Termes, president 
de  l´Orfeó  Català  de  Buenos  Aires.  L’acte  serà  públic 
havent-hi molt d’interès amb el tema que desenvoluparan 
els membres de l’Orfeó i el cant coral. També hi assisteix 
el mestre Gols.

27 de setembre. Ans d’ahir es celebrà el banquet a l’Hotel 
Continental  ofert  per  diversos  elements  de  l’Orfeó 
Tarragoní  en  obsequi   de  les  Sres.  Mª  Josepa  Potau  i 
Maria Molas, per haver sigut nomenades professores de 
l’Escola Normal de Mestres.
A l’hora dels brindis parlaren els directius Bernabé Martí 
i Bofarull, Manel Font, i Joan Ruiz i Porta, que llegí una 
poesia  al·lusiva  a  l’acte,  com  també  els  hi  dedicaren 
paraules  d’elogi  els  Srs.  Salvador  Ventosa  i  Antoni 
Bofarull.

6 de desembre.- L’Orfeó Tarragoní organitza un curs de 4 
conferències a càrrec del Sr. Bernabeu Martí sots-director 
artístic de l’Orfeó. La primers tindrà lloc el dia 9 a les l0 
de la nit amb el lema “De l’actuació del sentiment en el 
cant”. Les altres tres versaran “De la disciplina individual 
i col·lectiva”. “De l’obra ciutadana de l’orfeonista” i” De 
l’acció  futura  de  l’Orfeó  i  son  Casal”.  Es  celebraran  a 
Tarragona els tres dies 11, 16, i 18.
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Any 1915

“Diario de Tarragona”
2 de marc.- La tiple solista senyoreta Fortuny de l’Orfeó 
Tarragoní ha intervingut magistralment a la sarsuela  “El 
cabo primero”.

4 d’abril.- Després d’interpretar-se la missa de Palestrina 
a l’ofici pontifical de Pasqua, l’Orfeó Tarragoní anirà a les 
l2  del  migdia  al  nostre  Ajuntament,  on  el  Sr.  alcalde 
portarà la Senyera de la primera entitat musical, lliurant 
al mestre Gols una artística placa de plata com a record 
de la corporació de la festa d’enlairar  la bandera catalana 
al Palau Municipal.

19 de maig.- L’Orfeó Tarragoní ha entrat en un període de 
molta activitat, ja que té el propòsit d’organitzar una sèrie 
d’actes de notable transcendència.
La Junta directives es reuní no fa gaire a fi de que sigui 
un èxit la crida dels orfeonistes reforçant més el prestigi 
de la nostra institució musical, en unes xerrades que es 
celebraran abans de final de mes. 
El setmanari catalanista La Veu de Tarragona del 30 de 
maig  de  19l5,  i  força  atent  a  les  activitats  de  l’Orfeó 
Tarragoní,  oferí  aquell  dia  un  article  de  fons  de  J.  R. 
titulat  “  L’  Orfeó Tarragoní“,  del qual   extraiem alguns 
apartats: 
“Excitada la nostra curiositat, i desitjosos de saber quina 
en porten de cap els simpàtics orfeonistes, l’altre vetlla, 
(el  prop-  passat  divendres),  aprofitant  l’ocasió  d’ésser 
assaig general, vàrem endreçar els passos a l’esquifit local 
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de l’Orfeó, on uns individus de la Junta van contar-los pe-
a-pà la companya que es tracta de dur a terme.
“En aquella hora- les deu de la nit- la sala d’assaig i de 
juntes, (no’n tenen d’altra) estava plena de gom a gom, 
fins i al punt de que gaire bé no s’hi cabia. Hi ha hagut 
aquest  últims  dies,  una corrent  d’immigració  envers l’ 
orfeó , i bona part d’elements, que, sens causa justificada, 
se n'havia allunyat, ha tornat a incorporar-s’hi; i donava 
goig  veure  nombrosos  estels  de  nois  i  noietes,  de 
senyoretes  i  d’homes  que,  desitjosos  d’enrobustir  la 
massa coral, han tornat a la casa de les seves il·lusions i 
dels seus ensomnis de color de rosa.
”Hi ha tornat amb més caliu que mai, disposats a nodrir 
amb  el  seu  esforç  l’  Orfeó  volgut,  l’  Orfeó   ovacionat 
sempre, l’Orfeó victoriós arreu que, orfe de subvencions, 
aguanta,  a despit de tot, i  amb l’  admirable fermesa, la 
seva obra  cultural...”
“Allí,  en  aquella  sala  d’assaigs,  canten  els  noiets  que 
comencen  per  a  rebre  l’  ensenyança,  de  franc,  de  les 
primeres  notes  de  solfeig,  tal  com  en  una  Escola 
Municipal  de  música, lo mateix  de les noietes, i, en una 
paraula, els petits i els grans. I sembla talment un prodigi, 
que amb aquestes facultats enormes i vigoroses, i manca 
d’elements,  arriben  a  cantar  la  Gran  Missa  del  Papa 
Marcelo i el  Cor de pelegrins de Tanahüser, i la música 
religiosa  de’n  Bach  i  Patria  Nova de’n  Grieg,  i  la 
Consagració  del  Graal,  i’l  flairós  ramell  de  cançons 
catalanes,  de gran mecanisme i  harmonització,  amb els 
quals, els dies de concert, els entusiasmen i corprenen.”
“Cada sortida de l’ Orfeó. Suposa un  gasto extraordinari, 
i  que  sapiguem,  mai  han  `pogut  fer  pels  gastos. 
Malauradament de cada un d’ aquests viatges , si per un 
costat han tornat amb una llaçada més a la senyera i amb 
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el triomf sorollós, econòmicament han tingut un dèficit...” 
I l’article segueix.
La  principal  reflexió  a  considerar,  és,  senzillament  és 
l’estretor en que en aquella època es movia l’ Orfeó, i la 
manca absoluta de suport institucional. La premsa diària 
ens parla sempre dels triomfs i èxits esclatants. Però ben 
poc ens perla de sacrifici continuat, de la manca d’espai, 
de 150 persones o més que no hi caben a l’estatge social, 
d’abnegació i hores i hores d’assaig. I el gran artífex que 
seria el gran mestre  Josep Gols i Veciana, a qui mai s’ha 
reconegut  ,  ni  la  seva  vàlua  ni  la  seva dedicació.  Cada 
viatge- diu l’autor  de l’article- es una despesa ben notable 
i  cada  llaç que honora la senyera, ha comportat l’esforç 
anònim de cara en dels orfeonistes. El signa Rustiqus.

11 de juliol.-  Apareixen  uns petits  articles  amb el  títol 
genèric  de “Orfeó Tarragoní”.  El  primer apareix  l’11  de 
juliol. És un article ple de sensibilitat i bellesa. Heus ací 
un fragment de l’escrit:  “Escucha atentamente  conmigo 
¿Oyes?.  Es el Orfeó Tarragoní que está enseñando, que 
está  haciendo una labor  constante,  espléndida,  callada. 
Cuando  mañana  da  un  concierto  o  bien  ensaya  en  la 
Catedral,  todos  se  extasían  escuchándolo.  Quizá  no 
reconocen  que  aquellos  bellos  cantos  y  cuan 
perfectamente impuestos de su saber significan muchas 
noches de pesado ensayo. Escuchar y cantar, y disciplina, 
y orden, y cuidado, y vuelta a cantar, mientras los demás 
se  pasean  o  divierten,  ellos,  pacientemente, 
cuidadosamente,  van  trabajando  y  sacrificando  y 
perfilando  más  su  labor  para  que  ésta  resulte  lo  más 
perfecta  posible,  y  mediante  este  trabajo,  humilde, 
pequeño pero continuo, han dado a conocer  su nombre 
colectivo  y el de nuestra ciudad por pueblos, ciudades y 
regiones. Esta es la labor de nuestro Orfeó Tarragoní. Si 
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no te molesta ya te explicaré cómo ha sido organizado”. 
Ton.

16 de juliol de 1915.-  Apareix el segon apartat, però en 
tots  aquests  casos  compartirem català  i  castellà  en uns 
fragments. Qui escriu no dubta de la seva veracitat, que 
l’actuació  de  l’Orfeó  Català  a  Tarragona,  va  ser 
determinant amb la fundació  de l’Orfeó Tarragoní:  “El 
l903 es realitzà a la nostra ciutat una excursió  de l’entitat 
musical  Orfeó Català de la ciutat  comtal.  Així doncs, al 
concert hi assistiren molts amants a la música i altres que 
venien  a  conèixer  l’esmentada  associació.  Entre  els 
assistents hi havia el músic Josep Sentís. El jove artista 
ple d’aquella esperança, amiga inseparable de la joventut, 
formà, a l’objecte de reunir-se, un grup eficient de joves 
disposats a sacrificar-se iniciant els treballs i assaigs, era 
fonamental que tinguessin hores lliures per a dedicar-les 
a cantar en conjunt cançons de la terra. I així es formà un 
petit grup que prengué el nom d’Orfeó Tarragoní”.
Continuem “Varios tarraconenses (entonces socios de la  
Asociación  Catalanista),  recogieron  algunos  de  estos  
elementos   dispersos,  tomaron otros  muy importantes  
nuevos,  los  cohesionaron  y  organizaron  una  Junta,  
hicieron  unos  estatutos  y  un  Reglamento  y  quedó  
constituida  la sociedad en aquella forma en la noche  
del  7  de  diciembre  de  1906,  el  conocido  maestro  de  
capilla  D. José Gols presentaba en el Teatro Principal  
un  “Orfeó  Tarragoní”  con  secciones  de  hombres  y  
señoritas ...”

16 de juliol.- Tercer article. Dedicat a l’Orfeó. Comentem 
el  més  interessant.  És  un   treball  extraordinari  de  la 
nostra entitat combinar esforços i una gran voluntat. Les 
excursions a Madrid i Barcelona asseveren la consagració 
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de  l’Orfeó  a  un  gran  nivell  artístic:  “.....Y  decimos  de 
consagración espiritual, porque esto es lo que resultó de 
cantar por primera vez la misa solemne de Palestrina en 
aquel  ancho  templo  santificado  doblemente  con   el 
tiempo  y  el  martirio,  entre  aquellos  mármoles  medio 
rotos de Poblet. Ante aquel altar mayor inmenso, también 
de mármol, lleno de filigranas...”.
I va a tomb amb les excursions artístiques realitzades per 
l’Orfeó Tarragoní. 
El 22 de juliol tenim un altre article del qual en passem 
de llarg.
I  un  últim  article,  el  cinquè,  apareix  el  25  de  juliol, 
extraient-ne  uns  apartats:  “..A  més  de  les  excursions 
assenyalades, l’important treball dels assaigs, i d’un altre, 
molt important,  el  treball  de l’organització,  (l’Orfeó) ha 
celebrat  a  la  capital,  des  de  desembre  de  1906,  21 
concerts,  sense  incloure’n  un  que  es  celebrà  al  Teatre 
Principal  o  ha  col·laborat  en  concerts  de  la  Simfònica, 
actes d’homenatge o de beneficència, religiosos, etc.”
“I per aquest treball que l’Orfeó realitza sense solució de 
continuïtat i que manifesta una tasca continua cadascuna 
de les seves parts, no pot abstenir-se ningú de felicitar el 
mestre director, la Junta actual i anteriors, els orfeonistes 
que ara canten, els socis protectors que contribueixen  i 
Tarragona que el posseeix”.
Aquests dos anteriors apartats els hem traduït al català, i 
el següent i darrer apartat el respectem tal com sortí. 
“...Mas naturalmente,  debe tener también,  como todas  
las  sociedades,  algún  problema,  y  naturalmente  
entendemos  que  el  principal  es  el  referente  al  local.  
Creemos que una sociedad de su clase debería tener uno  
de más espacioso y céntrico y, a ser posible, propio. Mas  
¿es  esto  posible?.  Diremos  de  contestación  plagiando  
aquella   frase  del  Sr.  Font  anotada  en  el  anterior  
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artículo.  Si  los  orfeonistas  quieren,  si  todo  el  Orfeó  
quiere,  puede  tenerlo.  Opinamos  que  el  Orfeó  debería  
preocuparse  de este asunto (recordamos la conferencia  
última del Sr. Martí y Bofarull) que es en algún modo  
vital para la vida de dicha asociación. Acaso es ésta la  
mejor manera de llegar a tener un local adecuado para  
conciertos, tan necesario  en nuestra ciudad”. 

14  de  setembre.-  El  diumenge  l’Orfeó   Tarragoní 
celebrarà una festa familiar i íntima als jardins Ripoll de 
la nostra ciutat al passeig de Sant Antoni.    

21 de setembre.-  Sobre la festa de l’Orfeó a casa dels Srs. 
Ripoll.  La festa,  encara  que fos íntima,  es  celebrà amb 
gran esplendor. Assistiren els acollits a la Casa Provincial 
de  Beneficència,  com  també  la  banda  de  música 
d’Almansa amb el  mestre Vélez,  contribuint-hi  amb un 
concert  i  va  haver-hi  una  nodrida  assistència.  L’Orfeó 
Tarragoní  novament  va  fer  les  delícies  a  tots  els 
concurrents tarragonins amb el concert que oferí. 
Per primera vegada,  el mestres Gols pare i fill, apareixen 
i actuen junts en públic.

Cantaren: 

1.- “Himne a la  Senyera”, de Josep Gols.
2.- “Sota de l’om”,  Morera.
3.- “Oh! quin bell eco”. 
4.- “L’Hereu Riera”.
5.- “La Bandera”.
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Entremig  de  les  activitats  musicals  es  va  jugar  una 
partida de tennis al mateix jardí.
Després  la  festa  cultural  acabà  amb  unes  sardanes 
interpretades per la Banda de Música Militar d’Almansa 
que foren ballades pel jovent. 

4 de desembre.- Anit el llorejat Mestre Director de l’Orfeó 
Donostiarra Sr. Secundino Esnaola passà per les estances 
de l’Orfeó Tarragoní en visita de cortesia acompanyat per 
Maties  Mallol,  que  també  anava  acompanyat  pel 
president  Sr.  Font,  ex  president  Sr.  Ventosa,  el 
complimentava el tinent alcalde Lluís Soler, el tresorer de 
la Societat Filharmònica de Tarragona Joan Solé i Granell 
i  el  cronista  Joan Ruiz  i  Porta,  interessant-se  el  músic 
basc per la constitució i funcionament del nostre Orfeó. 
Per  atendre  l’amabilitat  de  la  visita  i  de  tant  il·lustre 
visitant,  l’Orfeó  Tarragoní,  sota  la  direcció  del  mestre 
Gols, oferí l’Orfeó una sèrie de cançons catalanes.

1.- “Sota de l’Olm”, de Morera. 
2.- “L’Hereu Riera”,  Comellas.
3.- “El Rossinyol”,  Mas i Serracant.
4.- “Fum, Fum, Fum”, Gols.
5.- “El Mariner”,  Sentís.
6.- “Els tres dallaires”, Sancho Marraco.
7.- “La cançó nostra”, Morera. 
8.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.

El mestre Esnaola restà impressionat per la vàlua musical 
de  l’Orfeó,  tot  prodigant-se  en  grans  elogis  per  les 
interpretacions que els cantaires tarragonins portaren a 
terme.
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7 de desembre.- Al tren exprés del diumenge partí cap a 
València  el  matrimoni   Secundino  Esnaola  i  Eulalia 
Iturrizaga,  essent  acomiadats  pel  Mestre  Director  de 
l’Orfeó  Josep  Gols,  acompanyat  pel  president  Manel 
Font, per en Ruiz i Porta del Sindicat d’Iniciativa i pels 
senyors  Maties  Mallol  i  Modest  Dalmau.  La  senyora 
d’Esnaola  fou  obsequiada  en  un  pom  de  flors,  guarnit 
amb una cinta catalana.
Amb les llargues converses mantingudes durant l’estada 
de l’insigne músic basc sorgí la idea d’organitzar un viatge 
a Sant Sebastià amb la totalitat de l’Orfeó Tarragoní, a fi 
de  visitar  les  províncies  del   Nord.  Els  interlocutors 
coincidiren  en  parlar-ne  novament,  i  unir  forces   per 
aplanar les dificultats que comporta un viatge d’aquesta 
magnitud. La trobada entre els dos orfeons no arribà a 
cristal·litzar. 

21  de  desembre.-  La  nena Teresa  Gols  filla  del  mestre 
Gols celebrà la Primera Comunió Al Col·legi Convent de 
l’Ensenyança. Assistiren al solemne acte les tres seccions 
de  l’Orfeó  que  interpretaren  “Pregària   a  la  Verge  del 
Remei”, “Ave Verum”, de Mozart, un motet de Bach, i al 
final el Credo de la “Missa del Papa Marcelo”  a 6 veus.

Any 1916

Diario de Tarragona
4 de gener.- Ahir sortí cap a Barcelona el mestre Gols a fi 
de parlar detingudament i resoldre el concert que hi ha de 
celebrar l’Orfeó Tarragoní  possiblement entre els dies l5 i 
20 del present mes.
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Estada del mestre Enric Morera a Tarragona
22  de  gener  de  gener.-  La  junta  Directiva  de  l’Orfeó 
Tarragoní  ha  fixat  la  data  del  concert  dels  socis 
protectors. El concert se celebrarà el divendres dia 28 a 
los quarts de deu de la nit amb la presència de l’eminent 
mestre  Enric  Morera,  autor  de  la  bella  composició 
“Remordiment”,  escrita  expressament  per  aquest  dia. 
També  s’estrenarà  aquest  dia  una  sardana  del  mateix 
autor, que figura en el programa.  

27  de  gener.-  Els  admiradors  del  talent  musical  del 
mestre Enric Morera gaudiran demà de la seva presència, 
perquè   demà  assistirà  al  gran  concert  de  l’Orfeó 
Tarragoní, on serà  obsequiat i honorat  per la ciutat de 
Tarragona, segons fem constar. 
La Junta directiva de la nostra primera entitat  musical 
prega  al  públic  i  als  Srs.  Socis  protectors  que  vulguin 
saber detalls i adquirir entrades de l’homenatge a Morera, 
podran dirigir-se aquesta nit de l0 a 11 i demà a partir de 
l’1 de la tarda al local de l’entitat, on  podran adquirir-les.

28 de gener.- A la platea del Coliseu Mundial s’ha citat 
per  aquesta  nit  la  nostra  societat  cultural  de  música 
clàssica,  seguirà  les  notes  de  l’art  de  les  cançons  del 
mestre barceloní fruint de llur frescor i essència. Una part 
del  concert  el  dirigirà  Enric  Morera.  Mestre  director 
Josep Gols;  professors Antònia Quesada i  Lleó Ferraté. 
Coliseu Mundial.
La crònica  periodística del dia 30 és completissima, i així 
en donen raó de les persones més notables, gairebé totes, 
protectores i sòcies de l’Orfeó. Alçada la vista al teatre, el 
cronista pogué contemplar no havia  buit un sol lloc. Així 
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estaven presents les famílies més il·lustres de la societat 
tarragonina.  Havia  el  Governador  Civil;  Muller  i  de 
Ferrer;  Veciana  de  Llari;  López-Galan;  germans Vilà  i 
Veciana; Soler- Boada; Comte de Rius; Ruiz i Porta- He-
brard;  Dalmau-  Vilà;  del  Pozo-  Querol;  Ripoll  – 
Romagosa;  Ras  vda.  de  Soler;  avaentosa-Regordosa; 
Norregaad-Dalmau;  Morera-  Baradat;  Dalmau-  Niubó; 
Ventosa-  Pina;  Font-  Miró  ;  Mallol-  Gabriel;  Navarro- 
Octavio  de  Toledo;  Bernabé-  Martí;  germanes  Miret  ; 
Vallvè-  Morera  ;  Rabadà-  Moré  ;  arquitecte  Salas; 
Gaspar- Ariza; Director del Banc de Valls ; Boada- Batlle ; 
Soriano- Monguió ; Director del Banc di Roma; Baixeras- 
Sastre;  Bursail-  Guasch  ;  Cuchí-  Navarrete;  Raola, 
Sugranyes, Salvadó, Ollè, etc. i  moltes més que sentim no 
recordar.
A llotja  escènica  estava guarnida  amb plantes  tropicals 
sent ocupat per les tres seccions de l’Orfeó, saludant al 
públic amb un gran aplaudiment d’entrada de la senyera i 
del mestre director Josep Gols.  

30 de gener- El concert de l’Orfeó d’abans d’ahir.
El constant treball dels directius i orfeonistes que han dut 
a terme en aquest últim concert, assistint  amb assiduïtat 
exemplar   als  assaigs,  i  amb  l’anunci  de  formar  un 
programa  amb noves obres, i en particular el de dedicar 
una part a l’eximi mestre i glòria de l’art musical Enric 
Morera i Viura, constitueixen al·licients de pes perquè el 
Coliseu Mundial s’ompli a vessar de públic enfervorit,  i 
així  es  traduí  en un gran  aplaudiment  quan entrà  a  la 
boca del escenari la gloriosa Senyera de l’Orfeó Tarragoní 
juntament amb el mestre Gols. Programa extret del diari 
de Tarragona.

Primera  part
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1.- “Himne  a la Senyera”, de Gols.
2.- “L’Enterro d’un nin”,  Pérez.
3.- “L’hereu Riera”,  Comellas.
4.- “El rossinyol”, Mas i Serracant.
5.- “Barcarola”, de Gols.
6.- “La mort de l’Escolà”, de Nicolau.

A l’entonar-se la darrera composició de las primera part , 
entraren a la sala el mestre compositor Enric , Morera i el 
músic  amateur  Jordi  Keen  marit  de  la  diva  Maria 
Barrientos, acompanyats , acompanyats del nostre poeta 
i publicista Joan Ruiz i Porta, ocupant un serial a la llotja 
del  Comte  de  Rius;  en  donar  les  darreres  notes  de  la 
inspirada obra de Nicolau, sonà en fervorós aplaudiment, 
començat pel mestre Morera i domà fi la primera part.
Desprès  del  descans  inicià  la  segona  part,  composta 
d’obres compostes pel genial  compositor Enric Morera, 
era  esperada  amb  impaciència  per  què  la  majoria  dels 
presents coneixen la seva música popular del mestre per 
les interpretacions de l’Orfeó Tarragoní, sent, doncs, totes 
d’un elevat nivell artístic.
Alta emoció, comença la segona part del Concert amb les 
composicions escollides amb aplaudiments enardidors i 
continus.  “La  cançó  nostra”,  apoteòsica,  Morera  fa  ser 
obligat  a  presentar-se  a  la  llotja  escènica  i  del  fervor 
entusiasta dels assistents, tot encunyant la batuta dirigí la 
darrera interpretació. 

Segona part
1.- “Primavera eterna” , de             Morera. 
2.- “Comte l’Arnau”                 Morera.
3.- “Muntanyes del Canigó”      Morera.
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4.- “Sota de l’olm”                     Morera.
5.- “Remordiment”                    Morera.   (estrena)
6.- “La cançó nostra”                 Morera.   (estrena)
7.- “La Bandera”,  de                        Morera. 

Tercera part
1.- “Els tres dallaires”, de          Sancho Marraco  (estrena)
2.- “La filadora”                                 J. Gols  (estrena)
3.- “Cançó de Nadal”                         Romeu
4.- “El Mariner”                                 Sentís 
5.- “Oh! quin bon eco”                      Lassus     
6.- “Credo de la Missa del P. Marcelo” , de  Palestrina

Lògicament  n’Enric  Morera  dirigí  amb  la  batuta  bona 
part  del  concert,  amb  els  aplaudiments  frenètics  d’un 
públic  lliurat  amb  entusiasme  a  l’obra  musical 
“moreriana”.

A l'Hotel Internacional
S’ha de remarcar que les autoritats militars a Tarragona, 
tant el General de Brigada dels regiments com el General 
Governador Militar, Alcalde de Tarragona, President del 
Sindicat D’ Iniciativa, Sr. Soler; L. Keen, en servir-se  el 
cava  s’iniciaren  els  brindis,  aixecant-se  en  cronista  J. 
Llaveria,  que  amb  paraules  vibrants  i  d’entusiasme, 
Morera  recollí  la  salutació   que també va ser de bons 
desigs  i  engrandiment  per  la  nostra  terra  i  la  seva 
traducció al pentagrama, si estigués una bona temporada 
entre nosaltres. L’ amic Font, el president , li recordà els 
èxits de la seva joventut molts dels quals ha interpretat 
Orfeó. 
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El sots  president Ruiz i  Porta  en el  seu discurs feu els 
grans elogis la inspiració i la força musical que els cants 
del mestre Morera entranyen, i Robert Guasch, alcalde, 
tancà els parlaments conjuntament amb el mestre Morera 
que visqué una jornada inoblidable tarragonina. La llarga 
crònica, que hem extractat. La signà Moldasfrè.    
El 6 de febrer de 19l6, novament “La Veu de Tarragona,” 
ens ofereix un altre bon article, de J. R. Amb el títol “ El 
concert de l’ Orfeó “. No te malbaratura, i altra vegada, el 
setmanari  catalanista  surt  a  la  palestra,  desfent-se  en 
elogis,  centrats  amb l’estada   de  Morera  a   Tarragona. 
També  recordem  alguns  apartats.  “El  concert  que 
enguany ha dedicat l’ Orfeó Tarragoní ha dedicat als seus 
socis i protectors, ha sigut un gran esdeveniment artístic, 
en tota l’ extensió de la paraula, i l’espaiós teatre Coliseu 
Mundial estigué ple de gom a gom por tot lo bo i millor de 
Tarragona, Era gran l’interès que hi havia per a sentir el 
nostre  benemèrit  Orfeó,  i  amb  major  motiu  per  quan 
aquesta  cultíssima  entitat  artística  feia  un  degut 
homenatge  a  l’eminent  músic  català  Enric  Morera, 
dedicant-li  la  segona  part  del  programa,  tota  de 
composicions del gran mestre.
“L’expectació era més gran encara per que es tractava, de 
l’estrena  de  quatre  noves  composicions  noves 
composicions  una  d’elles  Remordiment.  Glosa  d’una 
corranda  popular  del  Camp  de  Tarragona,  escrita 
expressament  per  a  tal  solemnitat  per  nostre  amic  en 
Ruiz  i  Porta,  i  posada  en  música  per  l’instiradíssim 
Morera.”

“Aixís es desprèn bé l’estat d’ànsia que hi havia per a fruir 
la  segona part  del  concert,  i´l  silenci  verament religiós 
que  en  aquells  moments  planava  pel  local;  així  en 
pompren que el mestre Gols posés tots els cinc sentits en 
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la batuta que’ls  orfeonistes, com a seduïts per una força 
misteriosa  posessin  la  cura  més  exquisida  en  la  tasca 
difícil  de  La  Primavera  Eterna.  El  Comte  l’Arnau, 
Muntanyes del Canigó, solemnial com cap altre, Sota de 
l’olm,  de  magnífic  caient  popular,  Remordiment  i  La 
Cançó  Nostra  (estrenes),  La  Bandera,  sublim  i 
corprenedora sempre, havent de per constar que era la 
primera  vegada que’l  mestre  Morera  sentia  cantar  Son 
Comte l’Arnau i ses Muntanyes del Canigó, tot i haver-la 
dedicat a la primera, més tard la seva esposa.
“I  quan  acabà  la  segona  part  del  concert,  en  mig  de 
sorolloses ovacions , sorolloses com poques vegades hem 
sentit,  que  obligaren  a  l’Orfeó  bisar  Sota  de  l’Olm, 
Remordiment i La Cançó Mostra,  no hi hagué altre remei 
que presentar-se el mestre Morera en l’ escenari i entre 
una  ovació  delirant  i  grandiosament  triomfal  que  durà 
una llarga estona ,  prengué la batuta que li  entregà en 
Gols,  i  dirigir  La  Cançó  Nostra  a  precs  de  la 
concurrència.“ 
“Es va emprendre l’ última part del concert,  acabades les 
expressions  d’alegria  i  entusiasme,  i’l  devassall  de 
felicitacions  i  enhorabones  que  per  arreu  sortien,  els 
orfeonistes, més enardits que mai, bé quelcom, fadigats 
per les  emocions i  esforços d’aquella  vetlla  memorable, 
interpretaren  magistralment  Els  tres  ballaires,  La 
Filadora (estrenes) , Cançó de Nadal, El Mariner, Oh quin 
bon eco ¡  grandiós.  El  colossal   Credo de la  Missa del 
Papa  Marcelo,  verdader  monument  musical  amb  que 
arrodoniren  el  programa,  en  mig  de  les  més  grans 
alabances i exclamacions d’ entusiasme de l’ auditori, que 
no  volgué  privar-se  del  gust   de  visar   La  Filadora, 
cançoneta amb tot  l’  agre popular ,  que´l mestre Gols 
arreglant  i  armonitzant-la  n’ha  fet  una  provatura,  com 
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volgué , el públic,   premiar  a l’Orfeó fent-li repetir Oh 
quin eco ¡ que’ls orfeonistes dominen en absolut .
“Els  tres  ballaires,  una  cançó  popular  d’aire  ben 
catalanesc.  Harmonitzada  pel  mestre  Sancho Marraco, 
ben difícil,  per cert, de cantar, mes l’Orfeó interpretà d’ 
una manera acuradíssima.
“Acabada  la  festa  memorable,  la  Junta  de  l’Orfeó,  els 
professors i  ben nombre d’ orfeonistes,  obsequiaren  al 
mestre  Morera,  amb  un  esplèndid  lunch  a  l’hotel 
Internacional.  I  tingueren  seient,  també,  ocupant  la 
presidència l’ Alcalde Sr. Robert Guasch, el President del 
Sindicat l’Iniciativa Dr. Lluís Soler, i `l Sr. Keen , amic i 
admirador de l’homenatjat ...“
“En termes pareguts aixecà la copa de xampany  el  Sr. 
Vidal, secretari de l’ entitat i fundador, a la vegada , de la 
mateixa, com també el Sr. Ruiz i Porta, que tot recordant 
al seu gran amic Morera  les  llunyanes  festes 
artístiques, i més que tot, musicals, organitzades a Sitges 
a l’ iniciar-se el moviment cultural de Catalunya, li pregà 
vingués  sovint a Tarragona...“. L’article continua. 

El dia 29.- El mestre barceloní tornà per ferrocarril cap a 
Barcelona  després  de  les  agradables  vivències 
tarragonines.

11  de  febrer.-  L’Orfeó  Tarragoní  celebrà  una  Junta 
general  ordinària  amb  elecció  de  càrrec,  que  foren  el 
president, sots  president artístic, secretari, bibliotecari i 
Comptador, essent elegits respectivament els Srs. Maties 
Mallol i Bosch, Salvador Ventosa i Pina, Ramon Ribas i 
Llagostera  i  Bru  Inglés.  La  Junta  Directiva  quedà 
establerta així:
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President.- Maties Mallol i Bosch.
Vice president.- Joan Ruiz i Porta.
Director artístic.- Salvador Ventosa i Pina.
Sots Director artístic.- Jordi Pedrol. 
Tresorer.- Joan Rion.
Comptador .- Bru Inglés.
Bibliotecari.- Ramon Ribas i Llagostera.
Secretari.- Josep Vidal i  Ras.
Sots secretari.- Lluís Coca.
Vocals.- Mª Teresa Potau i Emília Vallvé.

Especialment van fer ús de la paraula en el moment dels 
precs i preguntes el president sortint Sr. Font que va ser 
interromput pels aplaudiments dels orfeonistes posats en 
peu, com també parlà en Joan Ruiz i Porta que, proposà 
que l’Orfeó Tarragoní fes constar en acta el sentiment de 
l’entitat pel traspàs recent el venerable bisbe de Vic Dr. 
Torres i Bages.  
El nostre Orfeó es branda a realitzar un gran concert a 
benefici dels fills d’Enric Granados que morí tràgicament 
en el naufragi del vaixell “Lusitania”, torpedejat  al canal 
de  la  Mànega  ,  i  degut  a  la  dramàtica  situació  guerra 
europea. Va eixir la notícia el mes de març. Presta la seva 
col·laboració el concertista Emili Sabater. 

11 d’abril.- El nostre Orfeó ha acordat fixar la seu social a 
la Rambla de Sant Joan  núm. 73 baixos.

16 d’abril - Properes festes de setmana Santa i Pasqua.
A la catedral actuarà la “Schola Cantorum” del Seminari, i 
la  secció  d’homes de  l’Orfeó  Tarragoní  actuarà  a  l’ofici 
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solemne  de  Pasqua  que  també  s’interpretarà  amb  tota 
l’orquestra.
La premsa ens fa saber que aquest any tindran lloc vàries 
audicions  musicals  de  música  sacra,  algunes  amb  la 
intervenció de la nostra primera massa orfeònica. El Diari 
de  Tarragona  ens  fa  saber  per  primera  vegada  que  hi 
haurà les primeres composicions del mestre Mn. Salvador 
Ritort amb la seva “Primera lamentació”.
Per  la  tarda  intervindrà  la  “Schola  Cantorum”  del 
seminari i la capella de música de la catedral amb unes 
altres  “Lamentacions”  del  mateix  autor.  També el  diari 
ens  indica   una  obra  de  Goicoechea  a  4  veus.  De 
Palestrina, s’executen 6 esponsoris a 4 veus, arranjats pel 
mestre Mn. Ritort.
Laures. El Benedictus, de Palestrina, Sanctus del mestre 
Goicoechea i  Miserere  de Basili.  Aquestes dues últimes 
interpretacions   les  cantarà  l’Orfeó  Tarragoní,  secció 
d’homes,  junt amb la “Schola Cantorum” del  Seminari, 
dirigides del mestre Josep Gols. 
El  dia  de  Pasqua  es  celebrarà  la  missa  solemne  de 
pontifical  a  6  veus  de  Schultz  amb  tota  l’orquestra, 
requeia pels homes de l’Orfeó, i repertori orquestral  de 
Mn. Ritort.

15  d’abril.-  A  les  dotze  de  la  nit  d’abans  d’ahir  acabà 
l’assaig  general  de  l’Orfeó  Tarragoní,  al  qual  assistí 
l’eminent baríton  italià Titta Rufo. 
Com  a  record  de  la  visita  a  l’estatge  social  de  l’Orfeó 
Tarragoní l’eminent baríton cavagliere Titta Rufo visità la 
nostra societat i donà unes fotografies i el seu autògraf al 
mestre director Josep Gols.
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22 d’abril .- L’Orfeó Tarragoní celebrarà a dos quarts de 
deu  l0 de la nit l’anunciat concert de Pasqua , inclòs a les 
festes  de  Setmana  Santa  i  Pasqua.  Del  programa  del 
M.H.T.  Professora  Antònia  Quesada  i  professor  Lleó 
Ferraté.  Teatre  del  Ateneo  Tarraconense  de  la  Clase 
Obrera , a les 9 i mitja de la nit  de la nit. Tarragona 22 
d’abril de 1916, direcció Josep Gols.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Els tres dallaires”, Sancho Marraco.
3.- “La Filadora”, Gols.
4.- “El mariner”, Sentís.
5.- “Muntanyes del Canigó”, Morera.
6.- “Sota se l’Olm”, Morera.
7.- “La mort de l’Escolà”, de Nicolau.

Segona part
1.- “La cançó nostra”. Sardana, de Morera.
2.- “La Mare de Déu”, Nicolau. 
3.- “Cançó de Nadal”, Romeu.
4.-  “ ¡Oh Esperit Sant ¡ “(1685- 1759), Bach.
5.- “Pel maig que ve”,( 15...) estrena, Jannequin.
6.- “Oh¡ quin bon eco” (l520- 1594), Lassus.
7.- “Al·leluia” (1585-1794), de  Haendel.

Preus
Llotges obertes quatre entrades, 6’00 ptes.
Butaca amb entrada,               1’00 ptes. 
Lluneta circular amb entrada, 0’75 ptes. 
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Entrada general,                      0’50 Ptes. 

Malgrat que el teatre acabà no totalment ple degut al mal 
temps,  es  concentrà  del  més  selecte  dels  tarragonins,  i 
l’Orfeó Tarragoní ens oferí  un altre  memorable  concert 
com els que ens te acostumats.

22 d’abril de 1916.- L’Orfeó a la Catedral.
Per a donar  relleu i  solemnitat  als  actes  religiosos dels 
dies sants a la Catedral, s’organitzà la nostra massa coral 
composta  per  la  “Schola  Cantorum”  del  seminari  i  la 
secció d’homes de l’Orfeó Tarragoní, tots sota la direcció 
del mestre Josep Gols interpretant “Christus”, del mestre 
Goigoechea i “Miserere” de Basily. Segueix la crònica.
L’actuació de la massa coral no podia ser més equilibrada, 
i per això tot el conjunt harmònic resultà d’un gran efecte 
essent la sensació del més gran que un pot imaginar-se. 
El nostre director Josep Gols guanyà per la tarda d’abans 
d’ahir  una  altra  torxa   com  a  director  de  música  i 
d’agrupacions corals; va saber conjugar la batuta amb un 
domini extraordinari  i  perfecte,  que en molts  moments 
com  d’èxtasi  ens  recordava  el  gran  treball  de  l’Orfeó 
Català al davant l’aquella institució..... L’escrit continua.

3 de maig.- Comencen les primeres comunions. Al barri 
del Serrallo, a Jesús Maria i a la parròquia de Sant Joan, 
les  parts  musicals  van  a  cura  de  les  senyoretes 
orfeonistes,  cantant  amb  molt  d’art  i  afinació,  seguint 
entre  les  composicions preparades  tot  un sagrari  escrit 
del nostre excel·lent director de l’Orfeó Tarragoní Josep 
Gols.

16 de maig.- Una festa a l’Orfeó.
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18 de maig. Per la nit del diumenge es va celebrar al nou 
estatge  social  de  l’Orfeó  Tarragoní  la  primera  festa 
familiar  organitzada  del  consell  directiu.  El  nou  local 
presentà  un especial  esplendor.  La  tonalitat  de  la  seva 
decoració, guarnida de flors de vius colors sobresortiren 
en la bellesa del conjunt:

El programa va ser aquest: Orfeó
1.- “La cançó nostra”, de Morera.
2.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
3.- “Sota de l’olm”, Morera.
4.- “Remordiment”, Morera.
5.- “Pàtria meva”, de Grieg. Dirigí el mestre Gols

Una segona part va ser per a piano i interpretaren uns 
instrumentistes   reconeguts  com  el  Sr.  Taboada  i  la 
senyoreta Cuchí que interpretaren ”Cavalleria Rusticana” 
i  altres  peces  de  concert.  L’adagi  de  Max  Bruch  per  a 
piano i  violí  fou interpretat  pels  mestres  Català  i  Gols. 
Després parlà la president  de l’entitat.

Junta  especial pro Edifici de l’Orfeó
26 de maig.-  Com que hi ha un notable moviment mirant 
d’aconseguir tenir un ampli local propi, s’acorda la gestió 
per a preparar i recaptar fons a fi i efecte de construir un 
estatge  social  de  propietat,  s’aprova  en  assemblea 
general “Pro edifici”. Foren  escollits per aquest afer els 
membres:

President, Marià Mallol i Bosch
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Tresorer, Joan Solé i Granell
Comptador, Agustí Costabella
Secretari,  Ramon Huguet i Jacoba. 
Vocals, Ramon Joachim i Cabré i Ramon Canyellas i Vilà.

27 de maig.- Orfeó Tarragoní.
Als  components  de  l’Orfeó  encara  els  dura  l’agradable 
impressió  de  la  festa  celebrada  el  passat  diumenge. 
Aquest  fet  es  repetí  uns  quants  dies  més  tard,  i  ho 
protagonitzà   el  professor  de  cant  argentí  Eduardo 
Giachimo. Aquest senyor que es trobava a la ciutat per a 
visitar  uns  parents,  volent  assabentar-se   del 
funcionament  de  la  cultura  musical  de  Tarragona,  va 
conèixer l’Orfeó.
D’incògnit  presencià  el  concert  del  diumenge,  i  el 
dimecres  volgué visitar  l’Orfeó  Tarragoní  fent-se càrrec 
del que representa per la ciutat la nostra primera entitat 
musical  tarragonina.  En  obsequi  de  la  visita  i  per  les 
atencions   rebudes  del  mestre  Gols  que  també 
l’acompanyava,  volgué  fer  un  petit  recital  de  cant  el 
cèlebre tenor, acompanyant-lo al piano el mateix mestre 
Gols,  cantant  uns  fragments  l’opera,  com  “Elissir 
d’Amore”  o  “Una  furtiva  lágrima”,  i  un  parell  de 
composicions  més,  escoltades  pels  orfeonistes   i  Junta 
directiva que restaren  altament complaguts.

27 de maig.- Entre els associats de l’Orfeó Tarragoní hi ha 
molt d’entusiasme per la sortida del diumenge vinent a 
l’excursió  projectada  a  la  Font  d’en  Garrot.  Aquestes 
excursions  són sempre molt bon rebudes pels orfeonistes 
i les seves famílies, ja que agermanen entre tots  la unió i 
convivència entre uns i altres.
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30  de  maig.-  L’Orfeó  Tarragoní  va  fer  abans  d’ahir 
l’anunciada excursió al bell paratge de la Font d’en Garrot 
gaudint tot el dia de la natura i germanor, orfeonistes i 
famílies. La sortida es va fer amb dues etapes, una a les 6 
del matí sortint l’altra a dos quarts de nou  traspassant 
per la muntanya carretera dels Pallaresos  i  el Pont del 
Diable.
A  mig  dia  el  mestre  Gols  i  la  Junta  allí  desplaçada 
reuniren  tots  els  cantants  orfeonistes,  cantant  tres  o 
quatre  composicions  com  “Himne  a  la  Senyera”,  la 
“Bandera”,  i  “Oh! quin bon eco” que tant agrada per la 
grandiositat  musical  que  encarna.  El  directiu  i  vice 
president  omnipresent  en  tota  manifestació  cultural, 
Joan  Ruiz  i  Porta,  llegí  un  poema   escrit  per  ell  per 
aquesta  ocasió,  sent  molt  ovacionat  pels  assistents 
excursionistes.   

6 de juny.- L’Orfeó Tarragoní farà lliurament íntegre del 
producte a recollir el proper diumenge  al saló Modern a 
profit de la  nostra institució musical.
Els orfeonistes estan entusiasmats, i es confia que el tot 
Tarragona  faci  acte  de  presència  a  la  projecció  de  la 
pel·lícula  “El  prisionero de Zenda”.  A més es  celebrarà 
una  altra sessió pels propers dies.

8 de juny.- Exàmens a oposició d’una plaça de músic de 
tercera  per  a  bombardí  que  tindran  lloc  el  dia  l6  del 
present a dos quarts de dotze del matí al local de música 
de la caserna de Sant Agustí.
A les sessions celebrades al Saló Modern en benefici del 
“Pro casal  de l’Orfeó”  assistí  una gran  concurrència 
que gaudí  amb gran entusiasme del  quintet  del  mestre 
Gols, que amb gran sentiment executà vàries  fantasies i 

172



òperes  i  les  danses  de  Granados,  havent-se  de  repetir 
vàries  composicions  pels  insistents  aplaudiments  del 
públic, sortint  altament satisfets tant els orfeonistes com 
els acompanyants.  

28  de  juny.-  La  Societat  Filharmònica  de  Tarragona 
organitza  un  concert  en  benefici  dels  hereus  d’Enric 
Granados, pels concertistes  Josep Català, Emili Sabater, i 
l’Orfeó Tarragoní que interpretarà  6 composicions:

1.- “Himne a la Senyera” de Gols.
2.- “Sota de l’Olm”, Morera.
3.- “Barcarola”, Gols.
4.- “Remordiment”, Morera.
5.- “La cançó nostra”, Morera.
6.- “La Gitana”, de Schumann. 

El concert serà el dia 1 de juliol.

Aquest  concert  va  ser  una  altra  vegada  un  èxit 
d’organització  i  bon  fer  entre  les  nostres  institucions 
musicals  tarragonines,  que  novament  demostraren  una 
gran  professionalitat  musical  i  cohesió  entre 
Filharmònica i concertistes i que van fer de la solidaritat 
dels  hereus  de  Granados  un  acte  de  justícia.  Català  al 
violí,  Sabater  al  piano i  l’Orfeó,  van fer dels  salons del 
Cercle com entitat cultural, s’omplissin de gom a gom per 
aquell  acte  de  confraternitat,  per  la  tràgica  mort  d’en 
Granados.  La  casa  Cussó  gentilment  cedí  de  franc  el 
piano de cua  del concert, va  de franc el piano de cua  del 
concert, va ser  un “ F.S.H.A., amb dipòsit al magatzem de 
música Ayné de la Rambla de Sant Joan, 48. 
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No  hem trobat  cap mes referència d’aquest concert. 
        
24 d’octubre de 1916.- Demà a les dos quarts de Set del 
vespre l’Orfeó Tarragoní actuarà a la ciutat de Reus en un 
gran concert  al teatre Fortuny sota la batuta del nostre 
Josep Gols i la col·laboració dels professors  Srta. Antònia 
Quesada i el Sr. Lleó Ferraté.
Per altra part, abans tindrà lloc una festa escolar amb una 
cavalcada  pels  carrers  de  la  ciutat  acompanyada  d’una 
banda de música dirigida del mestre Gols.

Visita de l’Orfeó Tarragoní a la ciutat de 
Reus.
25 d’octubre.-  Concert  al Teatre Fortuny. Del programa 
del Museu d’Història de Tarragona.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “L’Hereu Riera”, Comellas.
3.- “Sota de l’Olm”, Morera.
4.- “Barcarola”, Gols.
5.- “Muntanyes del Canigó”, Mas i Serracant.
6.- “El mariner”,  Sentis. 
7.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.

Segona part
1.- “La cançó nostra”, de Morera.
2.- “En l’enterro d’un nin”, Pérez.
3.- “La Filadora”, Gols.
4.- “Cançó de Nadal”, Romeu.
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5.- “Remordiment”, Morera. 
6.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
7.- “La Gitana”, de Schumann. Amb orquestra.
8.- “Al·leluia”, de Haendel. Amb orquestra. 

Amb  les  concebudes  repeticions  demanades  pel  públic 
entusiasmat, l’Orfeó ens va escriure una nova pàgina de 
diamants i art musical al terròs reusenc.

27 d’octubre.- El dia següent al concert , el Diari de Reus, 
després de recordar la fundació de l’Orfeó pels mestres 
Sentís i Gols, dóna notícia a les seves pàgines de la feliç 
arribada de l’Orfeó  amb el  tren correu de València  del 
vespre que portà els expedicionaris de l’Orfeó Tarragoní a 
la  capital  del  Baix  Camp,  acompanyat  d’un  nombrós 
públic  i  per  una  banda  de  música.  Es  dirigiren  els 
orfeonistes a la casa de l’Ajuntament, cantant-se l’Himne 
a la Senyera que va ser escoltat amb un silenci sepulcral i 
corejat amb grans aplaudiments.
Com ja hem dit,  una gentada s’uní a l’Orfeó juntament 
amb una banda de música que amenitzà el camí. Anaven 
uns  170  cantaires  distribuïts  en  7  veus.  Junt  amb  els 
artistes  corals arribaren vàries famílies dels orfeonistes. 
Una munió de persones visità amb l’alcalde el Saló de la 
Presidència i la primera autoritat municipal saludà amb 
la Senyera la ciutat de Reus. 

L’Orfeó Tarragoní visita el Parc Samà
31 d’octubre .- Com els Srs. de Marianao anunciaren, el 
nostre Orfeó arribà abans d’ahir a les 9 del matí en el tren 
correu de València a Cambrils. La nostra  primera entitat 
coral ha posat ben alt el  pavelló artístic  de Tarragona i 
que tant ens honora.
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A l’arribada del tren a la vila de Cambrils els orfeonistes i 
acompanyants,  en  alegre  caravana  directament  es 
dirigiren  al  Parc Samà on els esperava el  propietari  el 
Marquès de Marianao. Els oferí una efusiva rebuda i posà 
la casa i la finca a disposició dels tarragonins.
Vingué  una  nodrida  representació  de  la  Junta  amb  el 
president  Maties  Mallol,  el  vicepresident  Joan  Ruiz  i 
Porta  i  altres.  Tots  plegats  foren  presentats  al  Sr. 
Marquès i  d’immediat,  a  l’ampli  saló de la mansió dels 
Samà l’Orfeó Tarragoní entonà magistralment l”Himne a 
la Senyera” del mestre Gols que també dirigí l’informal 
actuació.  Seguiren  ”Pregària  a  la  Verge  del  Remei”  de 
Millet;  “Ave  Verum”  de  Mozart;  aquestes  dues 
composicions acompanyades per pianista Blai;  “Sota de 
l’olm”,  de  Morera;  “L’Hereu  Riera”,  de  Comellas;  “La 
cançó nostra”, de Morera; “Oh! quin bon eco”, de Lassus i 
el  “Credo de la  missa del  papa Marcelo”,  de Palestrina 
amb les consegüents repeticions.
La  noble  família  obsequià  a  tots  els  assistents  amb un 
crocket,  vi  i  cafè,  marxant  a  les  6  de  la  tarda  cap  a 
l’estació, tot acomiadant-se dels Marianao.
La  Veu  de  Tarragona  del  5  de  novembre,  ens  dona 
puntual  referència  amb el  article,  “L’orfeó  Tarragoní  al 
Parc Samà “, que signa J.R. : “ Bon punt el seu propietari 
Marquès  de  Marianao  hagué  esment  de  que’ls  nostres 
orfeonistes  tenien  desitjos  de  visitar  aquells  jardins, 
s’apressà  a  obrir-nos  les  portes  de  bat  –a-a  bat  a  que 
poguessin  gaudir  ce  les  belleses  versallesques  que 
atresora.”
“El  viatge  de  l’Orfeó  despertà  molta  curiositat  entre´ls 
pobles veïns, - Vinyols. Montbrió i Cambrils, - i foren en 
gran  nombre  les  famílies,  que,  aprofitant-se  de 
l’oportunitat, acudiren a l’ esmentat parc per a aplaudir l’ 
art  magistral  de  la  nostra  institució  tarragonina,  quins 
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elogis augmenten, arreu, cada dia més. No ens estranyà, 
per tant, la gran gentada per diumenge prop passat per 
entrar a la mansió senyorial del Marquès de Marianao. 
Mentre la celebració de la Missa, a l’aire , lliure, l’ Orfeó 
baix  l’experta  batuta  del  Mestre  Gols,  i  amb 
l’acompanyament  d’Harmònium  pel  mestre  Blai...“  El 
trasllat es va fer en tren.
El nostre setmanari  La Veu de Tarragona del dia 11 de 
novembre  del  mateix  1916.  Ens  comenta:  “El  digne 
president de l’ Orfeó Tarragoní el nostre particular amic 
en Macià Mallol, ens prega publiquem el recent acord de 
l’entitat de sa presidència.
“Reorganitzada la secció de nois de nostre Orfeó, tots els 
que  hi  pertanyen  i  els  que  en  el  successiu  vulguin 
inscriure’s, podran concorre a les classes de solfeig i cant, 
completament  gratuïtes,  que’s  donaran  els  dilluns, 
dimecres i divendres de cada setmana de 12 a 1.
“Poden sol·licitar-se  noves inscripcions a  consergeria de 
l’Orfeó Tarragoní, Rambla de Sant Joan, 73, baixos“. Sens 
dubte la plau dels grans ‘èxits de l’orfeó, creiem va ser 
l’organització interna, la disciplina, prohibició de parlar 
de política i la immensa unió que existí entre orfeonistes, 
els mestres directors i les juntes directives. 

26 de  gener  .-  Homenatge  a  l’Orfeó  Català  i  al  mestre 
Millet. 

Any 1917

Diario de Tarragona
26 de gener .- La Junta directiva del nostre Orfeó s’adherí 
al homenatge del mestre Millet, amb motiu de les bodes 

177



de  plata  de  l’Orfeó  Català.  S’organitza  un  concert  en 
benefici  de  la  il·lustre  entitat  barcelonina,  unit  a  una 
subvenció de l’Ajuntament i la Diputació, amb la intenció 
que pugui traslladar-se a Barcelona en corporació el dia 
de l’homenatge que serà el mes d’abril.

1 de febrer.- Orfeó Tarragoní. Es prepara un homenatge 
al mestre Millet.
S’espera  un  gran  esdeveniment  musical  arran  de 
l’homenatge al mestre Millet i al seu Orfeó.

Fragment  d’un  escrit  que  apareix  al  Diari  de 
Tarragona. 
“Concurriran tots els Orfeons de Catalunya a una festa de 
la  cultura  artística  catalana  sola  la  batuta  del  mestre 
Millet.  Entre  un  mar  de  veus  entonaran  l’Himne  a  la 
Senyera”,  una cançó d’aires populars que encara no ha 
sigut prou difosa encara, però que la seva palpitació de la 
vida es fa clara i contundent entre nosaltres. 
L’homenatge a l’Orfeó és una conseqüència de la flama al 
cor  de  tots  els  catalans  i  de  les  seves  romandre 
manifestacions.  L’Orfeó  Tarragoní  és  pobre,  no compta 
amb recursos materials per anar dignament a Barcelona, 
però  l’Orfeó  té  consciència  del  valor  artístic  que 
representa,  que cal  preservar   aquests  recursos  per ser 
l’únic mitjà que se’ls hi reconeix, i que és molt digne, el 
seu treball. L’Orfeó es disposa a donar dos concerts, i el 
seu mestre, el gran Gols, realitat en la seva àrea amb tot 
l’entusiasme aquella ànima templada per la forja de l’art 
musical .... Santiago de España. 
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11 de febrer.- A expenses d un soci protector, avui per la 
tarda  tindrà  lloc  una  funció   religiosa  en  la  qual 
participarà  l’Orfeó Tarragoní.

25 de febrer.- Trobem a la premsa un treball anònim que 
té directa relació amb la necessitat de construir un casal i 
un estatge social que sigui propietat de l’Orfeó Tarragoní. 
La comissió especial que va ser nomenada i el seu ressò 
mediàtic desbordà totes les previsions, i com un sol home 
la totalitat  d’orfeonistes, famílies i  amics presten el seu 
gra de sorra per aquella magna obra, i els donatius i els 
cèntims comencen a  engrossir les subscripcions  com a 
grans guardioles d’esperança. 
Aquell dia publica el Diari de Tarragona el nostre article, 
que no és ni  de cançons ni  composicions mestres.  Ens 
parla  de  les  necessàries  finances  que  tota  societat 
civilitzada  ha  de  tenir  en  organització  i  cultura.  Hem 
transcrit  al  català  uns  apartats  que  ens  han  semblat 
significatius:  “...  Segons  les  nostres  informacions,  la 
manera com s’ha  organitzat la recaptació de fons “Pro 
Casal”, que tenim organitzat de tal manera, que tal com 
dèiem  al  començament  és  precursora  dels  millors 
resultats  sent  l’acord  primordial  que  aquests  cabals  no 
han  de  ser  destinats  a  altre  objecte  que  a  l’absoluta  i 
exclusiva atenció per la construcció del casal”. 
Els  fons  que  es  recapten  estan  intervinguts  per  una 
comissió especial que té feta  una organització molt ben 
combinada  per a que les imposicions puguin fer-se des 
de  la  quantitat  de  cinc  cèntims en endavant.  Són unes 
llibretes que es van omplint amb segells  que s’enganxen 
fets exprés, les llibretes estan dividides de tal forma que 
quan s’omple la llibreta representa un total desemborsat 
de 50 pts. o sigui, el valor d’una acció.
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A més té establerts uns rebuts per  mesos, o anuals, des 
de 50 cèntims en endavant, i en els rebuts dels quals va 
constant  cada  quantitat  que  li  manca  per  pagar  a 
l’interessat, per arribar al total de l’acció, i així no hi ha 
necessitat de portar els rebuts, ja que per cadascú reporta 
un  compte-  corrent,  i  quan  arriba   a  les  50  ptes.  la 
comissió  té  cura  de  donar-li  l’acció  corresponent, 
admetent-se  a  més  subscripcions  del  número  que  es 
vulgui”.
La crònica ens parla de la importància cabdal que per la 
cultura musical tarragonina té l’Orfeó Tarragoní i el que 
representa per la ciutat i el gran projecte d’un casal que 
necessita la institució, que dia  a dia, mes a mes amb els 
seus triomfs obtinguts amb no menys sacrifici, privacions 
i  moltes  hores  d’assaig  personal  i  col·lectiu  de  l60 
persones, més instrumentistes, l’incansable gran mestre 
Gols, i els indirectament sacrificats familiars, que després 
també gaudeixen de la mel i el goig de fer més gran la 
Tarragona immortal.

4 de març.- L’Orfeó Tarragoní celebra Junta general, que 
quedà constituïa així: 

President .- Matíes Mallol i Bosch.
Vice president.- Juan Ruiz i Porta.
Director artístic.- Salvador Ventosa.
Sots Director.- Modest Dalmau i Mallafrè.
Tresorer.- Joan Rion.
Comptador.- Bru Inglés.
Bibliotecari.- Joan Fortuny.
Secretari.- Francesc Fontbona.
Vocals.- Senyoretes Dolors Rimbau i Plàcida Ras.
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16 d’abril.- Continuen els assaigs de l’Orfeó Tarragoní per 
que la  setmana vinent  la  massa orfeònica  celebrarà  un 
concert al Coliseu Mundial.
Els beneficis del concert seran destinats per a cobrir les 
despeses  que  ocasionarà  el  viatge  que  es  prepara  a  la 
ciutat  de  Barcelona.  Aquest  viatge  és  per  assistir  a 
l’homenatge al mestre Millet que li retrà el seu gran Orfeó 
Català. Efectivament, es prepara un espectacular concert 
orfeònic.
Amb  motiu  de  l’esdeveniment  i  de  la  seva  trajectòria 
musical  el  públic  tarragoní  sempre ha sabut reconèixer 
els mèrits de la nostra  primera entitat, com és el nostre 
volgut  Orfeó,  i  és  indubtable  que  en  aquesta  ocasió 
l’Orfeó  Tarragoní  dobla  els  assaigs  per  a  donar  la  més 
refulgent  imatge  del  que  segons  les  notícies  en 
concentraren tots els Orfeons catalans.

L’Orfeó Tarragoní a l’homenatge al 
mestre Millet
24  d’abril.-  El  17  de  maig  es  celebrarà  en  concert 
l’homenatge en obsequi i honor al mestre Lluís Millet en 
el  25è  aniversari  de  la  fundació  de  l’Orfeó  Català,  les 
despeses són molt altes i encara no és possible confirmar 
la presència de l’Orfeó Tarragoní a Barcelona. Assistiran 
60 Orfeons catalans  amb un total  aproximat de 3.000 
orfeonistes vinguts d’arreu de Catalunya. El nostre Orfeó 
per atenció i delicadesa no pot deixar d’assistir, però això 
requereix  un  esforç   econòmic  que  l’estat  financer  de 
l’entitat no li permetria; el nostre Orfeó que acompleix les 
seves apreciacions en l’ordre econòmic, no compta amb 
mitjans per a tan bella festa. Per a que no siguin frustats 
aquests anhels, espera  una subvenció de l’Ajuntament.
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La directiva fa gestions per que el nostre Orfeó assisteixi 
al  certamen.  És  previst  obtenir  la  recaptació  de  la 
celebració d’un concert al nostre Coliseu Mundial i alguna 
ajuda  per  part  de  les  corporacions  tarragonines.  El 
mestre  Gols  ha  intensificat  els  assaigs  amb  vistes  al 
possible desplaçament a Barcelona havent confeccionat el 
programa que s’ha  d’interpretar.

Tarragona,  26  d’abril.-  Coliseu  Mundial.  Concert 
d’homenatge  al  mestre  Millet  i  als  25  anys  de  l’Orfeó 
Català. Actua l’Orfeó Tarragoní. Programa del M.H. T. 
El bo i millor de la societat tarragonina es vestí de gala 
per escoltar una altra important funció concertística del 
nostre reconegut i prestigiós Orfeó, sumant-se al concert 
la  immensa  majoria  de  les  nostres  autoritats  civils  i 
militars.  El  teatre  naturalment  s’omplí  per  escoltar  les 
ben  afinades  harmonies  i  les  veus  orfeòniques  del 
tarragonisme culte i sensible amb les manifestacions de 
l’art.  Mestre  director  Josep  Gols.  Professors  Antònia 
Quesada  i Lleó Ferraté.  
                    
Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Muntanyes del Canigó”, Morera.
3.- “Sota de l’olm” Morera.
4.- “L’Hereu Riera”, Comellas.
6.- “Remordiment” Morera.
7.- “Oh! quin bon eco”, Lassus, 1520-1594.
8.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina, 
Segle XVI.
  
Segona part
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1.- “Cant a la Senyera”. Estrena, de Ll. Millet.
2.- “Negra ombra”. Estrena, Montes.
3.- “ Pel verd i llarg  passeig”, Lassus.
4.- “Cristus factus est”, estrena, Goicoechea.
5.- “Galia”. Amb orquestra,  Gounod. 
6.- “Scherzo”. Estrena, de Martini.

a).- Introducció i cor.
b).- Cantiléne. 
c).- Solomi cor. 
d).- Final. 

En un article  anònim, també se’n fa ressò el setmanari 
catalanista “ La Veu de Tarragona” del 29 d’ abril de 1917, 
del signe esdeveniment “ Orfeó Tarragoní- Orfeó Català”, 
ens parla abastament del memorable concert,  un article “ 
Concert  de l’Orfeó Tarragoní  “,  que  onetrem per estar 
redactat en ermes semblants.  El 13 de maig “La Veu de 
Tarragona“-  recordem  és  un  setmanari-,  publica  un 
article titulat “L’orfeó triomfa. Orfeó i Ajuntament“.
“La nota donada pel municipi en la darrera sessió, que 
havia  caigut  sobre  la  Corporació  Municipal,  en  la 
discussió sobrevinguda, fa quinze dies, al tractar-se de la 
petició de l’Orfeó que se’l subvencionés per a realitzar un 
viatge  a Barcelona ,  en la  diada commemorativa de les 
noces de plata de l’Orfeó Català.

“Seixanta orfeons se reuniran a Barcelona per la Pasqua 
Granada, amb més de mil cantaires: d’arreu de Catalunya 
hi acudiran per a homenatjar al primer i més gloriós de 
nostres  orfeons:  I  és  ben  clar  que  el  nostre  no  podia 
mancar-hi  a  la  bellíssima  festa  de  l’art  i  la  Pàtria,  car 
l’Orfeó Tarragoní compta entre els més vells i més ports, i 
en  sa  senyera  hi  ha  llaçades,  conquerides  en  dies  de 
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sorollosos triomfs artístics, i a l’hora, representa la ciutat 
que l’estima i  el  nodreix i  n’està orgullosa que haver-lo 
infantat.
“Per això l’ Orfeó Tarragoní no podia mancar-hi a la gran 
festa dels orfeons, menys encara recordant  la magnífica 
acollida que l’ Orfeó Català va tributar-li quan els cants 
dels  tarragonins  s’alçaren,  entre  ovacions  inesborrables 
en el gran Palau de la Música Catalana.
“L’excursió, doncs, es deure de gratitud, deure d’amor i d’ 
amor  i  patriotisme,  afany  d’agermanament  més  íntim, 
fretura de ser la més gloriosa la nostra terra. 
“Però val moltes pessetes traslladar-se a Barcelona amb la 
gran massa de cantaires no en tenen prou  de pessetes,  i 
acudiren  a l’Ajuntament que els hi donés. 
“Fa quinze dies, que al Saló de Sessions de l’Ajuntament 
se sentiren paraules que més valua que no hagessin eixit 
de llavis de Regidors, car sempre  hauran damunt els qui 
les pronunciaren, com una taca afrendosa : en el Orfeó hi 
havia  un  descontent,  un  disgust  tant  marcat  contra  la 
nostra  Corporació  Municipal,  que  era  de  témer  un 
conflicte, o un absolut allunyament entre les dos entitats 
que  espiritualment  no’n  fan  més  que  una  sola  ,  sort 
vinguè a temps la rectificació:  nostre volgudíssim amic 
en  Salvador  Ventosa,  que  no  havia  oigut  assistir  a  la 
primera de les dues sessions que comenten, retregué lo 
ocorregut,  i  tingué prou seny por a saber prescindir  de 
passions polítiques i per a puntualitzar les coses, posant-
les en camí planer. 
“Les  explicacions  son  clares  i  complertes,  complertes: 
Josep Prat i Prats , com, a cap de la majoria, cantà un tant 
de lloances a l’ Orfeó Tarragoní i recollí la idea llençada 
per  un  Ventosa  de  que  una  comissió  de  l’Ajuntament 
acompanyés  els cantaires a Barcelona: aixís, deia en Prat, 
ningú  `podrà  sospitar  que  l’Ajuntament  de  Tarragona 
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nom tingui a l’ Orfeó en la més  alta estima, car ja no pot 
fer-li  més  honor,  per  a  solucionar  el  conflicte  per  la 
manca  de  pessetes,  ja  que  l’Ajuntament  no  pot  donar-
n’hi, entre els Regidors obríem una subscripció que arribà 
a les 500 pessetes que eren les que alguns companys de 
majoria volien donar-li.
“També Loperena, el qui més llarga i durament atacà l’ 
Orfeó i la seva obra, directament al ·ludit per en Ventosa, 
retractà   tota  ofensa,  assegurant   que mai havia  volgut 
ofendre l’Entitat què havia donat més dies de glòria a la 
ciutat mostra.      
“Sols en Nadal discrepà del general concert de lloances, 
no pas malparlant de l’Entitat, però procurant empetitir 
l’ acte de l’Ajuntament, lo que meresqué del mateix Prat li 
cantés el resto, dient-li en el ple de sessions quatre coses 
absolutament  mortificants,  que  en  Nadal  hagué  de 
renegar  quedant-se  tant  moix,  que  donava  llàstima 
veure’l.
“Els  Regidors  de  la  subscripció  que  l’  Orfeó  necessita; 
l’Ajuntament envia de comissionats i representants i seus 
els Srs. Ventosa i Soler i omplena de lloances la nostra 
primera entitat artística : cal felicitar-nos d’aquest final, 
que  a  tots  enalteix  i  col·loca  en  el  lloc  d’honor  que 
pertocava“.
Aquest és l’únic l’article  sencer que hem transcrit  en la 
seva  totalitat.  La  principal  acusació,  endèmica  i 
substancial desa de sempre, ha estat el poc interès que les 
nostres  corporacions,  genuïnament  ciutadanes,  sempre 
han  estat  pressionades  i  remises  en  concedir  ajuts 
econòmics  a  les  institucions   que treballen  per  amor a 
l’art  i  en molt de sacrifici.  Només cal  l’exemple: és ben 
cert,  i  ja  ho  tenim  l’any  1917,  la  gaire  bé  nul·litat 
municipal,  a  les  grans  entitats  ciutadanes  de  fan 
Tarragona i donen prestigi a la ciutat . El fet, avui, seria el 
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pateix  si  existís,  l’Orfeó  Tarragoní.  Ens  imaginem  les 
trifulgues  que  passaria  l’Orfeó  per  aconseguir  una 
subvenció  X,  que   mai  seria,  és  clar,  el  que  realment 
necessitaria, com també haurien els debats polítics abans 
de concedir-la. El vell exemple de certs regidors mal fiats, 
i les penúries que passen, avui, les entitats  tarragonines 
sense ànim de lucre.
Per  cloure  aquest  apartat   anoten  els  preus  que  al 
Mundial es posaren.
 
Preus de les localitats inclosos els impostos
Llotges amb 6 entrades, l5’00 pts.
Butaques amb entrada, 1’75 pts.
Butaques circulars amb entrada,  l’75 pts.
Butaques de galeria amb entrada, 1’25 pts.
Entrada general,             0’50 pts. 

Millet, Orfeó Català i Barcelona
11 de maig.- Els socis protectors que vulguin acompanyar 
el  llorejat  Orfeó  Tarragoní  a  l’excursió  d’homenatge  al 
mestre  Millet,  podran  aprofitar  el  viatge  col·lectiu  que 
s’organitza, podent inscriure’s als locals de l’Orfeó fins el 
dia 20 del mes.
Aquell mateix dia una altra crònica ens dóna més notícies 
del proper esdeveniment musical.  Han anunciat  la seva 
assistència  60  Orfeons  forasters  sense  comptar  els  de 
Barcelona,  el  diari  comenta  que  es  concentraran  uns 
3.000  cantaires.  L’Orfeó  Tarragoní  per  atenció, 
delicadesa i prestigi  no hi pot deixar d’assistir, hi ha una 
força  moral  que  obliga,  i  s’ha  d’estar  a  l’alçada  de  les 
circumstàncies.  La  mateixa  crònica  ens  diu  que 
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s’instal·laran a Montjuïc al Palau de Belles Arts, i a més 
també  ens  informa  que  s’ha  rebut  a  l’Ajuntament   un 
escrit sol·licitant una subvenció per l’Orfeó a per tal  de 
poder actuar a l’homenatge a Millet a Barcelona.   
El diari publica per ordre alfabètic les poblacions a que 
pertanyen els Orfeons inscrits: Arenys de Mar, Badalona, 
Begur,  Borges  Blanques,  Cassà  de  la  Selva,  Cervera, 
Cornellà, Falset, Figueres, Girona, Granollers, Hostalric, 
Igualada, la Bisbal,  Lleida, Manresa,  Mataró, Molins de 
Rei,  Olot,  Palamós,  Pont  de  Vilomara,  Reus,  Sabadell, 
Sallent, Sant Boi, Santa Coloma de Queralt, Sant Pere de 
Torelló, Sant Quintí de Besora, Solsona, Súria, Tarragona, 
Terrassa,  Tàrrega,  Torelló,  Vilanova  i  la  Geltrú,  i  una 
comissió de l’Orfeó de Graus amb la Senyera.
No podríem oblidar pas part de la recensió que va fer la 
“Revista Musical Catalana”, Butlletí de l’Orfeó Català dels 
mesos juny- juliol de 1917 de la trobada dels Orfeons de 
Catalunya del 27 del maig passat.
A  la  pàgina  165.  “Les  representacions  presents  són, 
Senyor, dels Orfeons que a continuació vaig  a comunicar-
vos:
Orfeó de Begues, Orfeó Cerverí, de Cervera, Orfeó Nova 
Tàrrega de Tàrrega, Capella i Escolania del Sant Esperit 
de  Terrassa,  Orfeó  Emporion  de  La  Bisbal,  Orfeó  de 
Sabadell; Orfeó Tarragoní de Tarragona, Orfeó Manresà 
de Manresa,  Escola Choral  de Terrassa, L’Unió del Pont 
de  Vilomara,  Orfeó  Pàtria  de  Molins  de  Rei,  Orfeó 
Sallentí  de  Sallent,  Orfeó  Civànum  de  Torelló,  Orfeó 
Granollers,  Orfeó  Seràfic  de  Maria  d’Arenys  de  Mar, 
Orfeó del Patronat Obrer de Cornellà del Llobregat, Orfeó 
Bellmunt de sant Pere de Torelló, Orfeó de Catalunya de 
Cassà de la Selva, Orfeó Bergadà, de Berga, Orfeó Lleida 
Nova  de  Lleida,  Orfeó  Vigatà  de  Vic,  Orfeó  Pupilar 
d’Olot,  Orfeó  Aucellada,  de  Palamós,  Orfeó  Surenc  de 
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Súria, Schola Cantorum de Terrassa, Orfeó Muntanyenc 
de  Sant  Quirze  de  Besora,  Orfeó  La  Formiga  del 
Castellvell  i  el  Vilar,  Orfeó  Pierenc  de  Piera,  Orfeó 
Germanor Empordanesa,  de Figueres,  Escola  Orfeònica 
de Girona, Cigala Bagurenca de Begur, Orfeó de Garau, 
Orfeó  Il.lustració  Obrera  de  Falset,  Orfeó  Samboià  de 
Sant  Boi  de  Llobregat,  Orfeó  Reusenc  de  Reus,  Orfeó 
Canareu d’Alcanar”.
“Hi  ha  a  més,  representacions  de  tots  els  Orfeons  de 
Barcelona que han escrit   sobre els Orfeons germans,  i 
encara, fent el més gran honor a tots, moltes corporacions 
municipals  han  volgut  donar  a  aquesta  festa  tot 
l’esplendor,  acudint  alguns  dels  seus   molt  dignes 
regidors  a  acompanyar  als  Orfeons  respectius.  En  las 
impossibilitat de poder jo presentar-los personalment un 
a  un,  demano  als  senyors  representants  es  dignin 
avantçar-se  ells  mateixos,  que  és  preu   la  seva 
honorabilitat i  representació que ostenten per poder-ho 
fer així”.    
A la  pàgina 174 llegim: “Cançons de les  barretines  que 
porten amb elles  l’autèntica transparència  i  lluïssor del 
rajolí flairós del Camp de Tarragona, que tantes voltes les 
ha reflectides, amarant-les de l’encís i la grandesa de les 
tonades d’aquelles gentils collidores del fruit d’or...”
Un  poc  després  al  capítol  de  la  ressenya  festiva  es 
comenta que assistiren més de 4.000 orfeonistes arribats 
d’arreu de Catalunya, cantant tots plegats en homenatge 
al mestre Millet, que fundà l’Orfeó Català feia  25 anys.
L’espectacle  fou  grandiós  i  espectacular  com potser  no 
s’havia vist mai a la plaça de Catalunya de Barcelona, amb 
les senyeres flamejants dels nostres Orfeons agermanats. 
S’hi adheriren els organismes econòmics com la Cambra 
de Comerç, polítics com la Lliga Regionalista,  culturals 
com  l’Ateneu  i  l’Institut  d’Estudis  Catalans,  patriòtics 
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com  l’Associació  Protectora  de  l’Ensenyança  Catalana, 
Associació  Catalana  d’Estudiants   i  altres  molts  més 
organismes públics.   
Com sigui que l’Orfeó Tarragoní visqué la gran jornada, i 
de  la  història  amb  una  llarga  crònica  de  la  “Revista 
Musical Catalana” només extraiem  el que ens interessa 
més, a la pàgina  181, llegim: 
“A  l’hora  anunciada  va  començar  l’audició  del  triat 
programa que havia d’ésser cantat  per tots  els  Orfeons 
plegats,  el  mestre  Millet  era  dalt  ja  d’una  estada 
disposada a  l’efecte,  essent saludat  pel  públic  amb una 
ovació  interminable.  La  primera  peça  cantada  fou 
l’Himne dels infants, després de la qual seguiren Nit de 
Vetlla per les seccions de noies, Sota de l’olm del mestre 
Morera,  i  l’hereu  Riera,  d’en  Comellas  Ribó,  acabant 
l’audició  amb  el  Cant  a  la  Senyera  que  va  haver  de 
repetir-se  en  mig  del  més  gran  entusiasme.  Quan  al 
enfilar  els  primers  compassos  d’aquesta  darrera 
composició s’alçà darrera d’en Millet la Senyera de l’Orfeó 
Català, fou un moment d’intensa emoció ...”

26 de maig -  Festival dels Orfeons Catalans. El 25 
aniversari de l’Orfeó Català
La santa missa es celebrà a l’església de Sant Agustí de 
Barcelona, a les 8 del matí  que fou cantada pels Orfeons 
de la ciutat que no figuren  amb els forans, cantant-se la 
missa solemne “Fons Bonitatis”. Després a dos quarts de 
deu es celebrà un assaig pels Orfeons amb el mestre Lluís 
Millet  a  la  “Casa  de  la  Família”  del  carrer  del  Carme. 
Després del assaig conjunt  dels Orfeons, una  comissió 
dels orfeonistes  es traslladà a l’Ajuntament per a saludar 
les  autoritats.  A  dos  quarts  d’onze  sessió  solemne 
d’homenatge al gran mestre barceloní Lluís Millet al saló 
de  Sant  Jordi  de  la  Diputació  amb  representacions  i 
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entitats  del  món musical.  Després  digué unes  paraules 
l’alcalde de Barcelona que era ja situat al saló de Cent.
A les dotze sortida dels Orfeons al carrer del Carme.
A la una de la tarda els Orfeons de Catalunya  actuaren en 
un  petit recital.
A les dues els orfeonistes es repartiren entre les fondes i 
domicilis  particulars  que  els  acullen,  i  per  la  tarda  els 
Orfeons  passaren  en  gran  comitiva  pels  Carrers  del 
Carme,  Rambles,  Sant  Ferran,  Plaça  de  Sant  Jaume, 
Bisbe, Plaça Nova, Plaça Santa Anna i Plaça de Catalunya 
arribant la festiva comitiva a l’esmentada cèntrica plaça, i 
foren allí  a  les  5 de la  tarda  puntualment.  Els  Orfeons 
cantaran una composició en llocs cèntrics de Barcelona. A 
l’esmentat palau de Belles Arts els Orfeons van fer la gran 
trobada plena actuant conjuntament sota la direcció de 
Lluís  Millet  amb cançons prou conegudes com “Himne 
dels  Nois” de Millet;  “Nit  de vetlla”  -  amb noies soles- 
popular,  “Sota  de l’olm” de Morera “L’Hereu Riera”  de 
Comellas i Ribó, i “El cant a la Senyera”, de Millet.
A  dos  quarts  de  vuit  actuaren  totes  les  agrupacions, 
corporacions i entitats amb l’Orfeó Català al Palau de la 
Música Catalana col·locant-se directors i senyeres dalt de 
l’escenari  orfeònic.  L’espectacle  va  ser  inesborrable, 
segurament mai més s’han vist tants estendards musicals 
junts.
L’Ajuntament de Barcelona ha obert un crèdit destinat a 
pagar les despeses de l’homenatge, i després del concert 
fora del Palau actuarà la banda municipal de Barcelona.
La  crònica  és  parca  en  informació  posant  de  relleu  la 
presència dels tarragonins als imponents actes  del 25è 
aniversari de l’Orfeó Català.
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Trobada a Poblet
Entreig l’Orfeó encara tingué altra actuació, el setmanari 
“La Veu de Tarragona“ informa que ser celebrà a últims 
de  maig  d’aquell  any  anuncia  l’aplec  de  la  Lliga 
Regionalista  a  Poblet,  on  parlaran  els  Srs.  Duran  i 
Ventosa, i per la seva part l’Orfeó, present a tots els actes 
de la festa, interpretà ,

1.- “Himne a la Senyera“, de J. Gols.
2 .- “ Negra sombra”, Montes.
3.- “ Sota de l’Olm“,  E. Morera.
4.- “ Oh,¡ quin bon eco”, Lessus
5.- “ Muntanyes del Canigó, Morera.
6.-  “Credo de la Missa del Papa Marcelo”. Palestrina.
Els Segadors.
A més se celebrarà una  ballada de sardanes.

Seguim amb el nostre Orfeó
31  de  maig.-  Al  Teatre  Saló   Modern  de  Tarragona 
s’organitza  un  festival  benèfic  amb  la  inestimable   i 
decisiva  col·laboració  de  l’Orfeó  Tarragoní,  en  benefici 
dels  nens  orfes  de  Bèlgica,  projectant-se  a  més  unes 
pel·lícules . Per altra part també es celebrarà un concert 
reduït,  actuant  al  violoncel  Mademoselle  Vanderlé 
acompanyada al piano pel mestre Gols que interpretarà 
en especial a Saint-Sents i a Alessandro Stadella. Després 
en una segona part interpretarà  la ”Brabansera”, Himne 
nacional  Belga,  i  la  senyoreta  orfeonista  M.  Roig  el  va 
interpretar  amb  l’acompanyament  del  quintet  del  Saló 
Modern.
El  nostre  gloriós  Orfeó  ocupà  una  part  del  programa 
executant aquestes composicions: 
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1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Sota de l’olm”,  Morera.
3.- “Scherzo”, Martini.
4.- “Oh! quin bon eco”,  Lassus.
5.- “Al·leluia”, de Haendel.
 
El dia següent apareix una llarga crònica laudatòria  del 
magne festival.

16 de juny.- Va contraure matrimoni el tresorer de l’Orfeó 
Tarragoní amic Joan Rión i Bové amb la senyoreta Carme 
Tomàs i Domingo. 

1 de juliol.-  L’Orfeó de Sabadell visita el nostre Orfeó 
Una senzilla nota periodística ens informa de la visita a la 
ciutat de l’Orfeó de Sabadell, no ens detalla res més. 
En un tren procedent de Barcelona arribà a les dotze del 
migdia   l’Orfeó  de  Sabadell  en  excursió  artística. 
Esperaven  l’arribada  els  regidors  tarragonins  Celestí 
Salvador  i  Antoni  Dalmau  en  representació  de 
l’Ajuntament.  També esperaven a  l’estació  una nodrida 
delegació  de  l’Orfeó  Tarragoní  amb  el  seu  estendard  i 
algunes altres representacions. La comitiva enfilà cap els 
carrers d’Apodaca i Unió, Rambla i Hospital.  A la Casa 
Consistorial  les  dues  institucions  foren  saludades  pel 
Batlle  Sr.  Robert  Guasch  i  els  regidors  Nadal,  Salvadó, 
Musolas, Ollé i Larin. En els breus parlaments la Senyera 
sabadellenca  quedà  dipositada  al  balcó  principal  de  la 
casa  consistorial.  Interpretaren uns pocs cants  que van 
ser molt ovacionats pel nombrós auditori allí present.
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Un dinar de germanor uní les dues institucions musicals 
on no hi mancaren els parlaments d’un i  altre Orfeó, a 
més també hi havia les dues juntes directives. Tot seguit 
els orfeonistes van fer una visita a la catedral.

7-8.-  Al  Teatre  Mundial  actua  las  cantant  tarragonina 
Elena Fortuny  en “Marina” i  “El Húsar de la Guàrdia”.

22 de setembre de 1917.-  Es trasllada al  5 d’octubre  el 
concert  que l’Orfeó   Tarragoní  tenia  previst   per  Santa 
Tecla. 

23 de setembre.- Concert per la Sra. Rigalt.
Amb  un  gest  encomiable,  la  senyora  Mercè  Rosés  de 
Rigalt oferirà avui un concert Pro Casal Orfeó Tarragoní, 
digna de tota consideració, celebrant-se al teatre Coliseu 
Mundial,  pel que cal esperar que  la nostra tarragonina 
tingui el major dels èxits. Estudià a París i portà el seu art 
pianístic,  entre  altres  països per  tot  França,  Portugal,  i 
naturalment Espanya. Mercè Rosés és filla de Tarragona.

Novament  a  invitació  dels  Srs.  Leandre  Ripoll  la 
concertista  i  el  nostre  Orfeó.  El  mestre  Gols  i  el 
vicepresident  Joan  Ruiz  i  Porta,  sotsdirector  artístic 
Modest Dalmau i  el  soci  protector  Joan Solé i  Granell, 
col·laboren esplèndidament en la realització del concert. 
La  concertista  interpretà  magistralment  al  piano  a 
Chopin, Baton, Alvarez, Litsz i altres. 

5  d’octubre.-  Coliseu  Mundial,  concert  per  l’Orfeó 
Tarragoní  pro casal  amb la valuosa  col·laboració de la 
pianista Mercè Rosés de Rigalt.
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Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Muntanyes del Canigó”, Morera.
3.- “Sota de l’olm”, Morera.
4.- “Negra ombra”, Montes.
5.- “Nit de vetlla”, popular anònima.
6.- “Barcarola”, Gols.
7.- “Scherzo”, Martini (1708-1784).
8.- “Crit de Guerra”. Estrena, de Schumann

Segona part
1.- “Héroïde”, de Liszt.
2.- “Nocturn”, Chopin.
3.- “Ètude de Concert”,  Pierné. 
        
Per la concertista Mercè Rosés de Rigalt 

Tercera part
1.- “Vida gitana”, de Schumann.
2.-  “Gal·lia”  temps:  1,  2,  3,  4  i   final.  De Gounod amb 
orquestra i Orfeó.

Preu de les localitats.
Llotges amb sis entrades 20’00 pts.
Butaca  amb entrada          2’00 pts.
Cadira  amb entrada          1’00 pts. 
Entrada general              0’50 pts.  
L’impost del timbre ja és inclòs
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22 d’octubre - El president de l’Orfeó Tarragoní  Sr.  B. 
Martí  i  Bofarull  anirà  al  certamen  artístic  de  Francesc 
Cidon

2  d’octubre.-  Traspassà   Ignasi   Balcells  i  de  Suelves, 
llicenciat  en  Ciències.  Vicecònsol  d’Àustria  i  Hongria, 
Conseller  del  Banc  d’Espanya,  ex  tinent  d’Alcalde  de 
Tarragona,  etc.  A  l’enterrament  hi  assistí  la  capella  de 
música  del  mestre  Gols,  els  quals  interpretaren  una 
solemne missa de rèquiem a tota orquestra.

5 de desembre.- Als locals de l’Orfeó es tocaran sardanes 
els dies festius per les tardes, però a més s’organitza un 
concurs dels assistents sardanistes per grans i petits.

16 de desembre.- Les sessions de cinema al Saló Modern 
en benefici del Casal de L’Orfeó Tarragoní, resulten molt 
interessants,  i  aquesta sessió és la segona del cicle  pels 
recaptar fons.

16 de setembre.- Les ballades de sardanes dels diumenges 
per  la  tarda  a  l’estatge  social  de  l’Orfeó  Tarragoní  són 
molt concorregudes pels sardanistes.

Any 1918

Diario de Tarragona
29  de  gener.-  Junta  General  ordinària  de  l’Orfeó 
Tarragoní. 
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President.- Bernabé Martí i Bofarull.
Sots president.- Joan Ruiz i Porta.
Secretari.- Josep Vidal i Ras. Reelegit.
Sots  secretari.- Francesc Fontbona. 
Tresorer.-  Joan Rión.
Comptador.- Bru Anglès. Reelegit.
Director artístic.- Francesc Cidón.
Sots Director.- Frederic  Ferré. 

17  de  març.-  El  dimarts  vinent  festa  de  Sant  Josep. 
L’Orfeó Tarragoní,  la Junta directiva,  socis  benefactors, 
directors  i  coristes  de  l’Orfeó,  obsequiaran  a  l’ex-
president  Maties  Mallol  i  Bosch  amb  un  àpat 
d’homenatge, degut a haver sigut elegit com a Diputat a 
Corts. L’acte privat del món orfeonista, es celebrarà  a les 
5 de la tarda. Feren els honors els membres de la Junta 
l’ex-  president  Sr.  Font,  el  sots-president  Joan  Ruiz  i 
Porta i el president Bernabé Martí i Bofarull.

7  d’abril.-  El  Consell  Directiu  de  l’  Orfeó  Tarragoní, 
desitjant  augmentar  el  nombre  de  places  gratuïtes   de 
solfeig i  teoria  de la música que sosté l’Orfeó,  admetrà 
inscripcions de nois de 7 a 12 anys d’edat,  que vulguin 
formar  part  de  la  citada  secció,  fins  el  dia  1  del  prop- 
vinent  maig,  en  quina  data  es  tancarà  la  llista  d’ 
inscripció,  i  es  començarà  un  nou  curs  gratuït 
d’ensenyament musical per als nois inscrits, a càrrec per 
Professor de Música i sots director de l’Orfeó, al mestre 
Ll. Ferraté i Pons.

26  d’abril.-  Notes  musicals.  Visita  a  l’Orfeó 
Tarragoní. 
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Amb motiu de la celebració d’un concert que celebra la 
Srta.  Tània  Lluró,  aquesta  ha  sigut  rebuda  a  la  nostra 
institució musical pels Srs. Martí i Bofarull,  Ruiz i Porta, 
Cidón, Pedrol, Gols i la Srta. Quesada. En aquest acte fou 
informada del desenvolupament i  activitats  de l’Orfeó  i 
finalment  se  l’obsequià  amb  vàries  composicions 
escollides del mestre Gols. Concentrats els orfeonistes a 
l’estatge social van fer el petit concert cantant “L’Hivern” 
de Cluny; “Crit de guerra” de Schumann, “La Viudeta” de 
Gols,  “Scherzo”,  de  Martini,  i  “Salm  150”,  de  César 
Franck,  Josep  Gols  dirigí  amb  la  seva  batuta  el  petit 
concert.
El  Sr.  Bernabé  Martí  dirigí  unes  paraules  de 
reconeixement i  simpatia  a  la  reconeguda cantant,  que 
volgué  donar  constància  del  seu  art  amb  una   ària  de 
“Madam Buterfly”, “Vissi” de Costa, la cançó catalana “La 
Pastoreta”,  i  un  fragment  de  “Maruxa”.  Totes  les 
intervencions  foren  molt  aplaudides  pels  presents,  tot 
signant al llibre de visites il·lustres de l’Orfeó.

9  de  maig.-  Festa  de  l’arbre  a  la  Casa  Provincial  de 
Beneficència pel diumenge vinent en el qual participarà 
l’Orfeó  Tarragoní  en un concert  dedicat  als  acollits  del 
centre.  

1.- “Himne a la Senyera”, de Gols
2.- “La cançó nostra”. Sardana, Morera.
3.- “La Viudeta”, Gols.
4.- “Salm 150”,  C. Frank.
5.-  “Himne de la  deesa de l’Arbre”  de Sancho Marraco 
amb la banda de la Beneficència.
6.-  “Himne  a  l’arbre  Fruiter”,  de  Martorell  i  música 
Morera. 
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7.-  “Himne  dels  Ocells”,  de  Penyarrubia  i  música  de 
Salvat, estrena. 

4  de  juny.-  En  obsequi  als  socis  protectors  i  afiliats  a 
l’Orfeó Tarragoní es celebrarà un concert a la seu social 
de l’Orfeó pels artistes Francesc Bové, piano; Maria Bové, 
l4 anys, violoncel; Francesc 13 anys, violí; Joan Pedrol, l5 
anys,  violí,  que  interpretaren  a  Stamits,  Haydn, 
Daonsker, Beethoven, Grieg, Bach i altres. El president de 
l’entitat orfeònica  Bernabé  Martí i els srs. Cidón, Vidal i 
Pedrol van fer els honors dels joves artistes.

18  de  juny.-  S’ha  constituït  la  secció  excursionista  de 
l’Orfeó que inaugurarà les seves activitats a darreries de 
juliol,  fent  una  anada  cultural  al  monestir  de  Santes 
Creus. 

16  de  juliol.-  L’Orfeó  Tarragoní  celebrarà  i  oferirà  un 
banquet  de  comiat  al  mecenes  de  tantes  activitats 
tarragonines, historiador i catalanista Joan Ruiz i Porta, 
pel  dia  28  del  present,  com  també  un  altre  comiat 
d’homenatge se li donarà pels individus del somatén del 
districte, el nostre personatge va ser molts anys arxiver 
municipal, i l’àpat serà a l’Hotel Internacional.

11 d’agost.- Notes musicals. Orfeó Tarragoní.
Vetllada – Concert íntim a l’estatge social de l’Orfeó. La 
existència i els mèrits del nostre Orfeó, són coneguts per 
tots els centres on es parla de coses d’art; no és estany 
que sovint i en un ambient artístic i de personalitats que 
assisteixen  a  aquests  actes  d’admiració  i  simpatia  es 
converteixin en un gran ambient quan se celebren actes 
d’aquesta mera.
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La senyoreta Clotilde G. De la Hera tindrà un bon record 
de la seva actuació al nostre local orfeònic. La funció va 
ser apoteòsica per les àkries i composicions que foren  del 
gust i  bon fer dels presents. Cantà a Mozart amb l’ària 
“Samsó  i  Dalila”,  i  ”Bermeuse”  de  Brahms,  amb  la 
professora  Elisa Vàzquez.  

13 d’agost.- L’Orfeó Tarragoní ha rebut els membres de la 
S.  C.  l’Àncora  i  les  comissions  de  les  entitats  coral  i 
esperantista  de  Terrassa,  les  quals  dipositaren  les 
senyeres  al  balcó  principal  de  les  Cases  Consistorials 
durant la seva actuació.

6 de setembre.- Per la nit a les l0 hores l’Orfeó Tarragoní 
celebrarà  una  audició  d’arpa  a  càrrec  de  la  senyoreta 
barcelonina  Ramona  Sanromà  i  Serret  que  executarà 
“Malenconia”, de Gode i altres composicions que van ser 
seguides amb gran interès  dels nostres orfeonistes. 
El  concert  de  la  senyoreta  Ramona  Sanromà  va  ser 
apoteòsic i  el públic de l’Orfeó restà molt complagut al 
contemplar el gran domini i mestria de l’arpa, que fascinà 
a  les  nombroses  famílies  que  presenciaren  la  seva 
actuació  essent un prodigi d’afinitat,  destresa,  pulsació, 
tècnica,  interpretació i dificultats de l’obra.
Els  esdeveniments  mundials  no  deixen  d’influir  encara 
que sigui  d’una manera alentida i  indirecta  a la  nostra 
ciutat. La guerra mundial amb les conseqüències de fam, 
misèries  i  mortaldats  va  produir  a  tot  Europa  una 
epidèmia  de  grip  impossible  de  controlar.  Milions  de 
persones moriren per tot el continent. Durant l’estiu de 
1918  es  produeix  el  punt  més  àlgid  de  l’epidèmia  a 
Tarragona. Hi ha cròniques que en parlen...
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També,  de  neu  hem  de  raure  a  la  nostra  “Deu  de 
Tarragona”, que el dia anterior ens assabenta (9-11-l918) i 
comenta, l’acord de la darrera junta “de recomençar els 
assaigs .
De conjunt, per a  al dimecres vinent, per entendre que 
terminada  alarma  que  un  ocasió  de  les  malalties 
produïdes  per  la  grip  hi  havia   hagut,  era  hora  de  la 
serenor, cosa molt necessària a totes les classes socials.
“Altrament,  la  junta  de  l’Orfeó  ha  destinat  per  a  el 
dimecres  vinent  fer  l’assaig  de  referència  a  mena  de 
concert íntim, dedicat a la santa memòria dels que fóren 
en seu secretari en Josep Vidal i Ras i de l’orfeonista na 
Tresina Figuerola, ambdós morts en ocasió de l’ epidèmia 
que tant de col ha portat a moltes llars tarragonines.“
Per aquestes circumstàncies el president de l’Orfeó llegirà 
una sentida necrologia dels malaurats  cantaires.
Però a més sabem col culte secretari de l’Orfeó Tarragoní, 
era  oficial  de  l’  Escola  Normal  de  Mestres,  i  per  tant 
ocupava  la  Secretaria  de  l’Associació  Protectora  de 
l’Ensenyança  Catalana  a  Tarragona  i  a  més  era  el 
President  de  Tarragona  Esperanto.  Una  ben  nodrida 
concurrència  acompanyà  el  benemèrit  conciutadà  per 
donar-li sepultura, sent una gran manifestació de dol, pel 
càrrec del difunt, assistí  tot l’Orfeó amb la Senyera amb 
llaç negre. 

27 d’octubre de 1918.- Traspassà Teresa Figuerola, sòcia 
orfeonista  fundadora  de  l’Orfeó  Tarragoní,  dotada  de 
molt bona veu, constituint un gran manifestació de col, 
l’acte de l’enterrament. 

10 de novembre.- Orfeó Tarragoní.- En sessió celebrada 
darrerament en Junta general s’acordà re emprendre els 
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assaigs de conjunt el dimecres vinent dia 13, per entendre 
que  ha  desaparegut  el  motiu  que  privà  de  celebrar-los 
durant la temporada passada, degut a que s’apoderà dels 
orfeonistes  una  llarga  epidèmia  gripal.  L’assaig  de 
conjunt   del  dia  13,  a  més  de  ser  de  caràcter  íntim  i 
d’honor  als  associats  i  benefactors,  estarà  marcat   per 
dues lamentables pèrdues, com la del qui va ser secretari 
de l’Orfeó Josep Vidal i Ras i la rellevant orfeonista  Srta. 
Teresa Figuerola traspassats no fa gaire en la flor de la 
joventut.
Per  donar  més  solemnitat  i  emotivitat  a  l’acte  la 
presidència pronunciarà, abans un discurs necrològic en 
honor dels plorats orfeonistes.
Hem sabut a final d’any que l’Orfeó no pogué tenir cap 
concert  fora de la ciutat per la forta epidèmia gripal que 
sofrí, ens estranyàvem que a mesura del  temps no sortís 
una actuació forana.  
Ha traspassat Antoni Dalmau i Fortuny soci fundador de 
l’Orfeó  Tarragoní  gran  col·laborador  de  les  activitats 
patriòtiques i culturals de la ciutat.

Anunci.- 1 de desembre de l918.
COLISEU MUNDIAL DE TARRAGONA.
Concert  clàssic  extraordinari  de  la  eminent  pianista 
SISQUETA  MADRIGUERA.
Orquestra de 40 professors  sota la direcció del mestre 
JOSEP CATALÀ

5 de desembre de 1918.-A les nou  i mitja de la nit         
    
Preus
Sillons de pati amb entrada 2 pts.
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Butaques Circulars             1´50 pts.
Entrada general             0`50 pts.

Programa
(Consta la relació de les obres, que són de Mendelssohn, 
Chopin, Granados, Albéniz, Liszt i   Mozart. Citat a Melet, 
Ruiz, Grases i Manyé. També s’anuncia al peu de l’anunci 
la casa de música de Pau Ricomà,  antiga casa Ayné.

Any 1919
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26 de gener .- Junta general  celebrada el dia 23.
Acords de l’assemblea general celebrada a dos quarts de 
deu  de  la  nit.  L’Orfeó  informà  sobre   la  renovació  de 
càrrecs. Es dirigí també al president de la Mancomunitat 
de Catalunya il·lustre senyor Prat de la Riba reafirmant-
se en llur adhesió favorable  tant a l’autonomia integral 
com  a  les  peticions  i  sentiments  patriòtics.  Correspon 
després parlar de la propera excursió a Barcelona, amb 
motiu  de  la  festa  que  s’ha  de  celebrar  de  la   Diada 
Tarragonina,  tot  estudiant  la  situació  econòmica  de 
l’Orfeó.
Havent-hi  vàries  entitats  que  encapçalen  subscripcions 
per  la  compra  d’una  bandera  per  la  Diputació,  l’Orfeó 
Tarragoní  fer el propi i a posar-se l’acord amb les entitats 
que  organitzen  la  festa-  lliurament  de  la  mateixa, 
proposant-se que aquest   tal  acte  tingui  la importància 
que li correspon. 
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2 de febrer.- Nova Junta Directiva de l’any 1919.
President.- Bernabè Martí i Bofarull.
Sots president .- Agustí Corbella.
Director artístic.- Francesc de Cidón.
Sots director artístic.- Frederic Ferrer.
Secretari.- Ramon Huguet i Hermosin.
Sots secretari.- Francesc Fontbona.
Tresorer.- Bru Inglès.
Bibliotecari .- Joan Fortuny. 
Amb càrrecs de Junta.- Stes. Mercè Vallvè i Maria Virgili.
Vocals.- Stres. Teresa Vidal,  Elvira Fortuny,  Antoni Ros, 
Francesc Bru i Ventura i Joan Oliva.   

Comissió pro Casal
President primer. Maties Mallol i Bosch.
President segon. Bernabé Martí i Bofarull.
Secretari – Tresorer, Ramon Huguet i Jacoba.
Vocals:  Josep  Ventura  i  Marquès,  Joan Solé  i  Granell, 
Joan R.  Canyelles,  Francesc  de  Cidon,  Frederic  Ferrer, 
Agustí Costabella, Jordi Pedrol i Agustí Lliteras.

6 d’abril de 19l9.- l’Orfeó Tarragoní farà  un concert al seu 
propi  local  a  la  memòria  d’un  orfeonista  barceloní  de 
l‘Orfeó  Català  víctima d’uns successos violents  de  caire 
polític  ocorreguts a Barcelona,  amb l’objecte de recollir 
fons per a la família del desaparegut.

9 d’abril.- Invitació al concert íntim.
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“Joan Benet Casals (al Cel sia), cantaire de l’Orfeó Català, 
ha  mort  a  Barcelona,  a  conseqüència  de  les  ferides 
rebudes el dia 26 de gener  passat, prenent-hi part les tres 
seccions  de  l’Orfeó  dirigides  pel  mestre  Gols  amb  la 
Cooperació  de  la  professora  Antònia  Quesada  i  de 
l’eminent concertista  Josep Català . 9 d’abril de 19l9, a 
dos  quarts  de  déu  de  la  nit”.  El  president  de  l’Orfeó 
Tarragoní Sr. Bernabè Martí llegirà un discurs necrològic.
                                     
Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Nit de Vetlla”, Pérez Moya.
3.- “El dimoni esquat”, Comellas.
4.- “La viudeta”, Gols.
5.- “Remordiment”, Morera.
6.- “Super Flamina”, de Gounod. 

Segona part
També actua  en aquesta  segona part  al  violí  el  mestre 
Català.
1.- “Romança núm. 1”, de Beethoven.
2.- “Humorest”.

13 d’abril.- “La Veu de Tarragona“. El passat dimecres se 
celebrà al casal de l’Orfeó Tarragoní, un concert de bona 
memòria del jove orfeonista Joan Bonet i Casals que morí 
a Barcelona com a conseqüència de les gres ferides que va 
rebre el 26 de gener pels greus successos de passaren. La 
concurrència va ser  molt nombrosa i distingida, contant 
els orfeonistes amb l’entusiasme de sempre.
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Abans de l’ inici del concert el nostre president Sr. Martí 
Bofarull,  feu  un  breu  i  sentit  parlament  necrològic, 
desprès cantà l’Orfeó, i el violinista Josep Català executà 
magistralment  unes  quantes composicions.

13 d’abril.-  Nova vetllada de l’Orfeó Tarragoní.
L’Orfeó,  per  la  festa  de  Pasqua  i  la  tradicional  Mona, 
organitza una diada de confraternitat dedicada als acollits 
de la Casa Provincial  de Beneficència.  N’ha tingut  cura 
una  comissió  integrada  pels  Srs.  Pere  Lloret,  Oròssio, 
Sentís, Boada, Nel.lo i Chacón, Bernabé, i Àngel Abella.
Al mig dia als jardins de la Beneficència actuarà la banda 
de música d’Almansa cedida encomiablement pel General 
Governador militar de la plaça. Els orfeonistes i la Junta 
directiva passaren un dia memorable.
  
15  de  juny.-  Vetllada  d’homenatge  al  desaparegut 
Arquebisbe  Dr.  Antolí  López  i  Pelàez,  el  gran  català 
adoptiu, al Centre Catòlic i Social Obrer. Participa a l’acte 
l’Orfeó Tarragoní en un concert de 7 cançons que foren 
aquestes:

1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Sant Josep i Sant Joan”,  Pérez.
3.- “Nit de Vetlla”, Gols.
4.- “La viudeta”,  Gols.
5.- “El dimoni escuat”, Comellas.
6.- “L’hivern”, Lilli. 
7.- “La Gàl.lia”, de Gounod a orquestra.
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Representaren  l’estament  eclesiàstic  el  Deà  del  capítol 
Catedral Dr. Aleix Larrión, acompanyat dels Governadors 
Civil i Militar, Alcalde de la Ciutat, i altres autoritats que 
volguetren sumar-se al solemne acte

12 de juny.- Segons les notícies recollides per la premsa 
barcelonina amb motiu del concert celebrat al Palau de la 
Música Catalana que oferí Mercè Rosés de Rigalt, l’èxit va 
ser  esplendent.  Un  membre  de  la  Junta  va  donar  les 
gràcies  pel  concert  benèfic  ofert  Pro  Casal  a  favor  de 
l’Orfeó  Tarragoní.  La  pianista  interpretà  Saint-Saïns, 
Chopin, Rimsky Korsakoff, Dukai i d’altres, col·laborant a 
més l’Orquestra Simfònica de Barcelona sota la batuta de 
Lamote de Grignon.
 
25  de  juny.-  L’Orfeó  Tarragoní  ha  sigut  contractat  per 
l’empresa de la ciutat lineal de Madrid pels dies l4, l5 i l6 
de juliol. El cert és que no hem trobat cap informació més 
sobre la pretesa sortida a la capital de l’Estat.

Tarja invitació. M.H.T. dia 28 de juny de 1919.- “Coliseu 
Mundial.  Funció de gala organitzat per la Junta del III 
Congrés  de  Metges  de  la  Llengua  Catalana  en  obsequi 
dels  Srs.  Congressistes.  Orfeó  Tarragoní,  dimarts  a  les 
nou de la nit. Tarragona, 28 juny de 19l9”. El concert va 
satisfer  en  escreix  les  veus  més  exigents.  Hi  havia  al 
centre  del  escenari  l’escut  de  Catalunya,  i  la  nostra 
primera  entitat  musical  sortí  a  cantar  entre  grans 
ovacions  del  públic  que  ja  omplia  el  teatre  amb  els 
primers  aplaudiments.  Els  orfeonistes  acudiren 
encapçalats pel seu mestre director Josep Gols que va ser 
emocionalment saludat. 
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A més de l’Orfeó hi va haver antres actuacions, es pot dir 
doncs, que el concert va ser molt especial, anotant:
 
1.- “Vida gitana”, de Schumann. 
2.- “Super flamínia”. Estrena, Gounod.
3.- “Gàl·lia”, Gounod.
             a).- Introducció i cor.
             b).- Centinella. 
             c).- Solo i cor. 
             d).- Final.

L’Orfeó  va  ser  acompanyat  per  la  seva  orquestra,  i  la 
totalitat dels orfeonistes com el mestre Gols en especial 
foren entusiàsticament aplaudits.
 
25  de  juliol.-  Per  les  vinents  festes  de  Sant  Magí  la 
primera  entitat  musical  tarragonina,  l’Orfeó  Tarragoní, 
organitzarà  previ  el  permís  municipal,  una  gran 
Kermesse al passeig de Pi i Margall. 

27 de juliol.- Hem tingut ocasió de veure exposats al local 
de l’Orfeó objectes diversos que fins ara s’han  rebut ,i els 
projectes  de  kioscs   tribunes  que  s’alçaran,  cridant 
l’atenció pel bon gust dels seus artistes.

7  d’agost.-  El  rei  Alfons  XIII,  que  coneix  la  vàlua  del 
nostre Orfeó i s’interessa tant per les entitats culturals, ha 
tingut  a  bé   regalar  per  a  la  Kermesse  de  l’Orfeó 
Tarragoní,  dues tasses de plata i cristall  amb destí  a la 
tómbola  que  s’organitza  a  la  rambla  de  Sant  Joan  i  a 
benefici de la nostra volguda institució.
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La  tómbola  s’instal·larà  a  la  mateixa  atracció   que 
presidirà el premi d’Alfons XIII, com també hi haurà els 
obsequis fins ara recollits per tarragonins, tant socis com 
protectors i orfeonistes.
 
14 d’agost.-  Sobre les festes de Sant Magí  i l’anunciada 
Kermesse.
A les 10 de la nit es dispararan uns morters, actuant acte 
seguit  la  banda  de  música  d’Almansa,  i  la  cobla  la 
Principal  de  Peralada  que  interpretarà  les  millors 
sardanes  del  seu  repertori.  Els  quioscos  artístics   que 
s’han instal·lat al passeig de Pi i Margall seran oberts al 
públic amb la venda de dolços, xampany, licors, tabacs, 
confetti i altres llaminadures. El servei serà atès per les 
senyoretes  de  l’Orfeó  Tarragoní,  posant  a  la  venda  els 
números dels obsequis. També s’inaugurarà una artística 
cova de Sant Magí construïda pels mateixos orfeonistes, i 
a més es faran diversions populars com la trencadissa, el 
Barret  de  palla,  l’home  d  Amèrica,  que  és  d’esperar 
agradin i tinguin l’acceptació del públic.
La banda de música de Luchana amb el músic major Sr. 
Ignasi Vélez executarà uns quants ballables moderns. La 
Principal de Peralada amb la banda de música d’Almansa 
executaran  modernes  i  airoses  sardanes.   Persones  de 
tota condició segueixen aportant obsequis i regals per a la 
tómbola de l’Orfeó.
Aquests  dies  és  molt  visitada  pel  públic  l’exposició  de 
premis de la tómbola, que ara s’instal·la a la Rambla de 
Sant  Joan,  però  la  Kermesse  serà  al  passeig  de  Pi  i 
Margall el dia de Sant Magí.
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19  d’agost.-  Consta  al  diari  una   relació  de  persones 
donants  amb els obsequis de s’han rebut fins el present, 
inclòs el regal del Rei.

31  d’agost.-  “La  Veu  de  Tarragona“.  La  “Kermese”  de 
l’Orfeó Tarragoní”. Article que dóna raó de l’èxit obtingut 
el  dia  de  Sant  Magí.  El  cronista  diu  entre  altres 
referències  “  –  Al  passeig  s’  instal·laren  tres  Kioscs,  si 
artístic un, bonic era l’altra, dominant en tots ells aquella 
senzillesa  de  línies  que en res  desdiu del  bon gust:  un 
estava destinat a la venda de dolços. L’ altre a la venda de 
xampany, licors i  refrescos i  l’últim per al tabac,  flors i 
confetti, servits per les simpàtiques orfeonistes i socis de 
l’entitat.
“El  passeig,  com  és  costum  en  les  festes  celebrades 
d’aquesta  naturalesa,  fou tancat,  servint de portal  dues 
magnífiques banderoles guarnides, llums  i penjolls i més 
llum:  al  mig  de  l’entrada  hi  havia  l’escut  de  l’entitat 
guarnit amb garlanda i mata, produint molt ben efecte.
“La tómbola feu un èxit que superà tots els judicis que 
s’havien fet, doncs, per formar-ne una idea bastarà que 
diguem  acabades totes dels sèries de la comissió posà a la 
venda tot i creient que en sobrarien; estava ben col·locada 
i  servida,  a  l’igual  que  els  quioscos,  per  senyoretes 
orfeonistes i socis.
A més La Principal de Peralada interpretà una ballada de 
sardanes, i la Banda de Música del regiment l’Almansa.
El mateix setmanari a la pàgina comenta “: Ahir al vespre 
fou continuada la tómbola que amb èxit tant falaguer va 
ésser inaugurada a la kermesse de la nit de Sant Magí ; 
dita tómbola ha estat instal·lada a l’hostatge social de l’ 
orfeó Tarragoní, on ens consta hi acudiran gran nombre 
de famílies desitjoses d’emportar-se alguns dels valuosos 
premis  que formen part de l’esplèndida exposició ; en el 
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cas de què ni hagi sigut possible sortejar tots els objectes 
per  manca  de  temps,  la  tómbola  seguirà  oberta  avui, 
diumenge, tarda i nit“.
Aquest plegat de descripcions en donen idea cabal de com 
es desenvolupava la vida  social i musical del desaparegut 
orfeó. Els nostres volguts orfeonistes tenien una voluntat 
de “ ferro “ en organitzar les seves pròpies festes i diades 
de  convivència  i  germanor,  i  els  nostres  comerciants 
tarragonins en aclaparadora majoria,  tenien  simpatia i 
estima per tot al que fos o sortís de l’Orfeó Tarragoní, i 
com  a tota cosa humana podia tenir  èpoques de més o 
menys esplendor.     

16 de novembre.- “Un concert de l’Orfeó”.

14 de desembre.- Un esdeveniment artístic es prepara.- Al 
Coliseu Mundial- pel divendres vinent que protagonitzarà 
la senyora Carolina Duran, la insigne artista cantarà amb 
la  col·laboració  de  l’Orfeó  Tarragoní,  dirigit  pel  mestre 
Josep Gols, que de nou ha ofert el seu local per un variat 
concert vocal  dedicat als socis i protectors de l’Orfeó.
A la nostra seu social en congregaren els orfeonistes i els 
que volien veure in situ la nostra senyora artista, pel que 
aquella va ser insuficient tal com ha passat altres vegades, 
A més va ser acompanyada per l’orquestra de l’Orfeó.

Invitació.- M.H-T. Tarja del concert LXX

A  benefici  de  l’entitat  es  celebrarà  aquest  concert. 
Professora Srta. Quesada.
Actuació  de  la  Sra.  Carolina  Boqués  de  Duran.  19  de 
setembre  de 1919.
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A dos quarts de deu de la nit. Coliseu Mundial.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Sant  Josep i Sant Joan”, Pérez Moya.
3.- “El dimoni escuat”, Comellas i Ribó.
4.- “La Viudeta”, Gols.
5.- “Fum, Fum, Fum”, Morera. 
6.- “Nit de Vetlla”, Pérez Moya. 
7.- “Sota de l’Olm”, Morera.
8.- “La Bandera”, Morera.
9.- “Oh¡  quin bon eco”, de Lassus

Segona part 
Participació de la Sra. Duran
1.- “Super flamenia”, Gounod.
2.- “Gàl.lia”, de Gounod amb l’orquestra de l’Orfeó.
El  president  Martí  i  Bofarull  llegeix  una  crida  als 
presents.

18  de  desembre.-  Amb  la  valuosa  col·laboració  de  la 
nostra cantant es celebrà el concert perfecte, presidit per 
la  direcció  artística  de  l’Orfeó  en  la  formació  del 
programa  compost  per  les  obres  més  selectes  del  seu 
repertori.

Veiem què ens comenta el diari tarragoní.
Si és que es pot parlar d’algun defecte, és l’escadussera 
afluència   amb  que  dóna  senyals   de  vida  la  vigília 
d’actuar,  al  temps  que  tenim  l’inconvenient  que  per 
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imposar-se i li sobren qualitats d’execució i bon gust per a 
sostenir-se  en  un  lloc  privilegiat  de  l’escalafó  de  les 
societats corals.
Els  mèrits,  altra  vegada,  quedaren  patents  en  aquest 
concert, produint-se una agradable impressió a l’auditori 
per  la  pulcritud  en  que  són  cantades  totes  les 
composicions. Interpretaren sota l’experta i destra batuta 
del mestre Josep Gols l ”Himne a la Senyera”, “Sota de 
l’olm”, “La Viudeta”, “La Bandera”, “Oh! quin bon eco”, 
com també les dues grans obres  de Charles Gounod que 
són espectaculars.
El diari es fa ressò de la gairebé total manca de publicitat 
que es dóna als grans concerts de l’Orfeó. La experiència 
de concerts mixtes és bona, però no en poden abusar  i 
l’Orfeó Tarragoní té la suficient entitat i programació per 
a fer-los atractius i esplendents. En el cas que ens ocupa 
la Senyora Duran presentà àries d‘òperes com “Manon” 
de Massanet, i la “Valkiria”, de Wagner.

25 de desembre.-  A partir  de les  l2 del  migdia concert 
popular per la banda de música del regiment de Luchana, 
que  executarà  el  selecte  programa  al  passeig  de  Pi  i 
Margall.
Els  concerts  dominicals   han seguit  la  mateixa  pauta  i 
notem  que  el  diari  no  ens  informa  gaire  de  concerts 
instrumentals, i d’institucions rellevants que fa pocs anys 
eren tot un referent musical, i en especial el silenci des de 
fa un temps de la Societat Filharmònica de Tarragona. 
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Any 1920

Diari de Tarragona
26  de  febrer  de  1920.-  L’Orfeó  Tarragoní  ret  un 
homenatge i una prova d’afecte als professors, el mestre 
Josep  Gols i Antònia Quesada. Per tal esdeveniment el 
Coliseu Mundial es vestí de gala  per a rebre amb l’estima 
que  es  mereixen  els  seus  incansables  músics.  Aquesta 
vegada el nostre teatre va omplir-se amb la propaganda 
deguda,  celebrant-se  el  LXXI  concert  des  de   la  seva 
fundació. Dia 27, a les deu de la nit. També és a obsequi 
dels socis i protectors de l’entitat.  Programa:

Primera part
1 .- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Sant Joan i Sant Josep”, Pérez Moya.
3.- “l’Hivern”, Lalli (1633-1687).
4.- “Scherzo”, Martini (1708-1787).
5.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
6.- “Barcarola”, Gols.
7.- “La  Sardana de les Monges”, Morera.
8.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
9.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina. 
(1524- l594)
  
Segona part
1.- “Super framinia”, de Gounod.
2.- “Salm CL”, estrena, Cèsar Frank.
3.- “Gal·lia”, Gounod.
.Temps 
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a)  Introducció i cor.
Cantellina.
Solo i cor.
Final.
Aquesta part del concert  serà interpretat per la orquestra 
de l’Orfeó.
Es repetiren vàries de les composicions. El triomf  de nou 
va ser apoteòsic i el president de l’Entitat Bernabé Martí 
donava en nom de la junta directiva els fins obsequis als 
homenatjats, que van rebre els més forts aplaudiments.
  
5 de març.- El nostre amic Sr. Francesc de Cidón ha sigut 
nomenat president de l’Orfeó Tarragoní.
El  nomenament  constitueix  un  acte  de  justícia, 
reconegudes les seves dots de talent i entusiasme per les 
Belles Arts que coneixem del Sr. Cidon. Durant el temps 
que ocupà  el càrrec de director artístic, s’esdevingué una 
ferma  prosperitat  econòmica  i  artística   en el  sí  de la 
coral orfeònica. El felicitem - diu el diari- per l’encert, i a 
Cidón per la distinció atorgada.

6 de març de 1920.- La  directiva,  després de la  Junta 
general, és la següent:
President.- Francesc de Cidón.
Vice president.- Martí Costabella
Secretari.- Francesc Carbó i Martí
Sots secretari.- Victorià Pàmies
Tresorer.- Joan Rión
Comptador.- Edmon Branya
Primer director artístic.- Salvador Ventosa i Pina
Segon director artístic.- Frederic Ferrer
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Bibliotecari.- Joan Fortuny
Vocals.- Stes. Vallvè i Virgili.

26 de maig.-  Arriba  a Tarragona el  Nunci  Apostòlic  a 
Espanya  Monsenyor  Francesc   Regonesi.  Pel  que  ens 
interessa, el dia 27 es celebra un concert al Centre Catòlic 
i  Social  Obrer, amb la participació de l’Orfeó Tarragoní 
cantant en una vetllada literària i musical en honor del 
Nunci.  Recità  una poesia  feta  a  honor  seu ,  per  Joan 
Antònio i Guàrdias. Al M.H.C. apareix el programa amb 
certes variacions del que donà el diari.

1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Sant Josep i Sant Joan”, Comellas.
3.- “La Sardana de les Monges”, Morera.
4.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
5.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina.
 
En una altra part del concert l’Orfeó dedicà al Nunci la 
interpretació de : 
1.- “Galia” de Gounod. 
   a).- Introducció i cort.
   b).- Cantellina. 
   c).- O vos omnes.  
   d).- Jerusalem, Jerusalem,.
L'orquestra de l’Orfeó actuà a  la segona part del concert.
L’il·lustre visitant restà admirat de la  vàlua i  categoria 
musical dels orfeonistes i de les extremes dificultats de les 
obres interpretades. 
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18 de juny de 1920.- Excursió de l’Orfeó Tarragoní.- 
La  comissió  organitzadora  d’excursions  de  l’Orfeó, 
organitza del diumenge vinent una excursió a l’ermita de 
la  Verge  del  Remei  d’Alcover,  per  aquesta  visita  s’han 
inscrit  molts  romeus  cantaires.  Actuarà  una  banda  de 
música  amb  escollides  composicions  de  sardanes  i 
ballables, donant així més relleu a la diada. 
El  grup  excursionista  de  l’entitat,  per  aquest  motiu, 
beneirà el banderí excursionista que serà apadrinat pels 
professors de l’Orfeó.

20 de juny.- Definitivament s’han inscrit 330 orfeonistes i 
acompanyants per la gira que anuncià l’Orfeó Tarragoní a 
l’ermita del Remei.
En el tren de dos quarts de vuit els nostres excursionistes 
aniran  a  l’ermita  d’Alcover  celebrant  la  Santa  Missa  el 
jove sacerdot músic Mn. Salvador Ritort i Faus, nascut a 
la  vila  de  Castellciutat,  (Alt  Urgell),  destinat  per  haver 
guanyat les oposicions a organista de Tarragona.
La secció de senyoretes cantarà la Pregària a la Verge del 
Remei  i  tot  l’Orfeó  cantarà  el  salm 150.  Acte  seguit  es 
beneirà la bandera del excursionista essent els padrins de 
la mateixa els professors senyoreta Quesada i el mestre 
Gols.
La  cobla  tarragonina   interpretarà  vàries  sardanes  a 
l’esplanada  de l’ermita.

8  de  juliol.-  Festa  de  la  Mare  de  Déu  del  Carme, 
inauguració  de  l’artístic  cambril  dels  Carmelites 
Descalços.  Participa  al  solemne  acte  l’Orfeó  Tarragoní 
cantant una salve composta pel mestre Gols.
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22 de juliol.- La reunió que es celebrà al nostre Orfeó és 
per a organitzar la Kermesse de Sant Magí,  que és una 
festa  popular  per  excel·lència.  Es  formaran  unes 
comissions  que  seran  una  de  propaganda  i  l’altra  de 
recerca de premis. A més a més hi haurà un grapat de 
bons col·laboradors i el suport dels establiments.
Al passeig de Pi i Margall es celebrarà el dia de Sant Magí 
la  Kermesse  en  benefici  de  les  classes  de  solfeig  que 
gratuïtament  imparteix  l’Orfeó  Tarragoní.  Actuaran  a 
més La Principal  de Peralada  i  la  Banda de Música de 
Luchana. “Compta també amb un bon nombre de centres 
artístics  i  culturals.  Ocupant  el  primer  lloc  per  la  seva 
importància  el  benemèrit  i  llorejat  Orfeó  Tarragoní. 
orgull  de  la   ciutat,  i  conegut  arreu   de  Catalunya   i 
d’Espanya  com  el  fill  gran  de  l’Orfeó  més  notable  de 
Catalunya, l’Orfeó Català, de Barcelona”.
Del programa “Festa Major i fira. Tarragona. Dies l8 i l9 
d’agost  de  1920”  A  més  a  tota  pàgina  es  diu:  “Del  l0 
d’agost al l5 de setembre estarà oberta la matrícula de les 
classes  de  solfeig  per  a  nens  i  nenes  que  gratuïtament 
sosté l’Orfeó Tarragoní. Les matrícules seran admeses a la 
Secretaria,  essent  condició  indispensable  que  vagin 
formalitzades  per un soci protector i/o orfeonista”. 

Any 1921

Diario de Tarragona
18 de febrer.- L’Orfeó Tarragoní ha acordat celebrar la nit 
de Pasqua amb un gran concert sacre als locals del Centre 
Catòlic d’acció Social. El teatre és objecte d’una important 
reforma.
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27  de  febrer.-  Concert  de  beneficència  que  organitza 
l’Ajuntament de Tarragona amb la cooperació  de l’Orfeó 
Tarragoní que es celebrarà el dia 4 de març vinent  a dos 
quarts  de  deu  de  la  nit  al  Coliseu  Mundial.  Mestre 
director Josep Gols, professora Antònia Quesada, concert 
LXXII. Participació de banda de Música militar.
Com a referència  hi ha a més una extensa crònica del 
concert.  9  de  març.-  Festival  organitzat  pel  Cos  de 
Correus i Col·legi d’Orfes de Tarragona el dia 11 de 
març a les 6 de la tarda al Saló Modern amb la presència i 
actuació de l’Orfeó Tarragoní.
Projecció d’una pel·lícula.
1.- “Lohengrin”, de Wagner, per la banda de música del 
regiment de Luchana.
2.- “Las alegrias del Vivae” per la banda del regiment de 
Luchana. 
3.-  Galop  Bandurrista  Tarraco,  compost  de  músics 
aficionats  de  Tarragona  que  interpretarà  vàries 
composicions del seu repertori, passant després una altra 
pel·lícula.

Tercera  part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “Oh! quin bon eco”, Lassus.
3.- “Negra sombra”, balada gallega Montes
4.- “La sardana de les Monges”, Morera.
5.- “Gàl.lia”, de Gounod.

Direcció: Josep Gols. Solista Srta. Roig.
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També  intervingué  novament  la  banda  de  música  del 
regiment d’Almansa amb dues altres interpretacions.  
També l’ Orfeó Tarragoní fa un concert  de Beneficència, i 
del fet ens en dona raó “ La Veu de Tarragona “ del l2 de 
març   de  1921,  i  del  qual  anotem  els  fragments.”  A 
l’atenció del Capítol Municipal  cedint el passeig de Pi i 
Margall, l’ Orfeó Tarragoní per celebrar-se la Kermesse, 
de  bona  redordança,  ha  correspost  l’orfeó  cantant  un 
concert de Beneficència, que organitzà l’Ajuntament i que 
esdevingué un èxit,  car  s’  aplegaren al  Mindial  les  més 
distingides  famílies  tarragonines,  que  no  regatejaren 
aplaudiments a la nostra entitat musical...”.
En  la  descripció  del  citat  del  setmanari  regionalista 
sabem la va intervenir una  de les bandes de música de 
regiment,  interpretant  “Lohengrin“  que  la  banda 
interpretà molt bé. En tenor i una tible d’una companyia 
de  sarsuela  del  teatre  Mundial,  les  quals  cançons 
agradaren molt. L’Orfeó ens oferí un programa  ajuntat i 
suficientment ampli,  amb “Himne a las  senyera,”,  Sant 
Josep  i  Sant  Joan”,  “El  dimoni  escuat”  i  el  “Compte 
Arnau“, per exemple. 
El  nostre  Orfeó  continuà  amb  “Negra  sembra”  i  “La 
sardana de les Monges“, doncs aquestes dues obres ven 
ser visades per l’entusiasme del públic.

Aquell  setmanari,  explica  més.  “Per  cert  que el  Mestre 
Gols s’ adonà d’un detallet bonic i afalagador per ell i per 
l’Orfeó:  en havent acabat  les  delicioses “Muntanyes  del 
Canigó“,  ressonaren  aplaudiments  sorollosos,  que 
obligaran al Mestre Gols a saludar diferentes vegades als 
qui  aplaudien  Al  cap-  de  vall  l’aplauso  acaba,  quan 
l’alcalde, que estava a la llotja tocant a l’escenari començà 
l’aplaudiment, éssent seguit pels Regidors i públic: però 
el  Mestre  es  girà  de  bell  nou,  saludà,  sonrigué  i... 
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començà  ”Negra  sombra“.  Interpretaren  a  més 
“Remordiment“,  “Salm  150’“  de  C.  Franck  “Super 
Flamínia“,  el  “Credo  de  la  missa  del  Papa  Marcel“, 
apoteòsica i “ Gal·lia“. 
El concert dedicat per l’Orfeó, hi assistí a més de banda 
de música, esmentat abans, i la Beneficència Municipal, 
els  ingressos  superaren  les  1000  pts.  La  comissió 
organitzadora va ser composta per  diversos regidors, que 
amb  entusiasme  i  sacrifici,  culminaren  l’acte,  tal  com 
desitjaven. 
 
19 de març.- El redactor del diari es congratula d’haver 
sigut convidat per la Junta directiva de l’Orfeó Tarragoní 
a la festa íntima que s’organitza pels socis protectors de 
l’entitat, que es celebrarà per la tarda del diumenge a la 
finca  Mas  Morera  propietat  de  l’amic  Santiago  Vallvè, 
soci protector de la institució. 

24  de  març  de  1921.-  Congrés  de  turisme.  Algunes 
entitats  que  s’han  inscrit  són  el  Cercle  de  Tarragona, 
l’Orfeó  Tarragoní,  el  Club  Gimnàstic,  la  Cooperativa 
Obrera  Tarraconense,  Club  Nàutic  i  l’Ateneo 
Tarraconense de la Clase Obrera, totes elles participaran 
al congrés.

4  d’abril.-  Informació  de  “La  Veu  de  Tarragona“, 
setmanari nacionalista, article “Concert de gala“. Nosaltes 
un fem en resum. Dissabte de Glòria, per la nit, al Centre 
Catòlic,  homenatge,  als  Congressistes  del  Turisme 
Català.”
El cronista enten que hi han moltes maneres d’ertinar i 
estimutar-se  cancant a travès del nostre Orfeó. El Credo 
de Palestrina acabà la ptimera part, es va sentir mès ben 
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cantat, segons ls nostra opinió, aplaudint-se molt l’ esforç 
que representà cantar-lo. El “Salve Regina”, que digurava 
a  la  segona  part,  hi  va  ver  en  primera  audició.  Té  un 
començament  inplandent  i  brillant,  i  tè  coses  ben 
remarcables, però creiem no és apropiada per contar-la 
una gran massa cotal, per la desproporció que hi ha  entre 
elas solos i la renació del cant del cor.
L’Orfeó Tarragoní  ens cantà a més “La Negra Sombra”, 
El Possinyol”, “La sardana de les Monges”. Sortiten amb 
les filigranes de l’ “Eco”, el “Salm150”, “Ave verum”, i com 
cempre  l’ “Himne a la Senyera” en començar. Va haver-hi 
a  més  una  brillant  actuació  de  la  la  banda  de  músina 
l’Almansa. La crònica va signada per S.

28 de juny. Asecció Ajuntament.
També  es  sonà  compte  d'una  instància  de  l’Orfeó 
Tarragoní dirigida a l’Alcaldia, sol·licitant autorització per 
a celebrar  una «Kormesse» o tómola al  passeig de Pi  i 
Margall, per les festes de Sant Magí.  

26 de juny.- “La Veu de Tarragona“, el simpàtic setmanari 
catalanista i a més de ser el portaveu regionalista, titula 
“Schola  Cantorum“,  el  més  antic  dels  orfeons  catalans 
que  dirigeix  A.  Pérez  Moya,  avui  ve  a  la  nostra  ciutat. 
Aquest serà en digne esdeveniment artístic,  doncs ve a 
donar un concert  públic al Centre Catòlic i  Social,  amb 
programa dividit en tres parts i moltes cançons d’aquest 
mestre,  amb  una  visita  a  la  Casa  Beneficència  i  a  la 
Capella de la Mare de Déu del Claustre. 

6 de juliol.- La Kermesse de Sant Magí canvia de lloc i així 
ens ho plau comunicar-vos (diu el cronista)...  davant la 
necessitat  de  portar  gent  jove  i  competent,  que  a 
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Tarragona en tenim força. L’Orfeó demana  amb les noies 
orfeonistes, altres que vulguin cooperar a l’esplendor de 
la festa.
 
19 de juliol.- Una carta de Ladv. (Vidal potser?...) L’escrit 
posa de relleu l’obra tant  important  que porta  a  terme 
l’Orfeó  Tarragoní,  la  nostra  institució,  -anota  el  diari-, 
que  a  més  es  sosté  amb  modestos  ingressos,  un  bon 
grapat  d’alumnes  dels  dos  sexes  els  educa  amb  l’art 
musical  de  la  veu  i  el  cant.  –Continua  explicant-  que 
moltes  ciutats  d’Espanya  voldrien  tenir  una  entitat 
orfeònica  de  la  vàlua  i  el  prestigi  de  l’Orfeó  i  que  no 
tenen, a part de tot això, hi ha a Tarragona dues bandes 
de  música  brillantíssimes.  Precisament  l’Orfeó  ha 
contractat la banda de música d’Almansa, que dirigeix el 
músic Major Sr. Ignasi Vélez per la festa de la Kermesse 
del passeig de Pi i  Margall,  (recordem que es tracta de 
l’actual Passeig de les Palmeres), inaugurant-se el dia l9 
d’agost.  Confia  en  una  major  implicació  econòmica 
municipal,  donat  que  això  dóna  relleu  i  prestigi  a  la 
ciutat.

Divagacions  a l’entorn de l’Orfeó 
Tarragoní
En aquest aspecte notem que no hi ha cap sortida a altres 
contrades des de fa un temps, no sabem la saó que no hi 
hagi aquest tipus de sortides. Realment no existiren? La 
modèstia de la massa social no permetrà una sortida, per 
exemple a Girona,  o més a prop? La Junta no tenia  el 
temps  que  requereix  una  sortida  amb  el  tren?  Donem 
temps al temps.
31  de  juliol.-  El  nostre  desconegut  Ladiv  torna  a  la 
palestra. El comunicant preguntava a l’Ajuntament sobre 
la  necessitat  d’una  ajuda  econòmica  municipal 
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permanent  per  a  l’Orfeó  Tarragoní.  Però  l’articulista 
aprofundeix més.  Ara ha arribat  el  moment d’oferir  un 
homenatge.  Aquesta  institució  musical  és  la  única 
agrupació  coral  harmònica  que  representa  la  ciutat  en 
qualitat i prestigi. Al seu local molts joves dels dos sexes 
sota la direcció del  mestre Gols auxiliat  pels  professors 
Srta. Antònia Quesada i Mn. Salvador Ritort, sacrifiquen 
hores i treball a la nostra volguda institució coral, sortint 
d’aquests estudis veritables cantors que han admirat en 
gran  nombre  d’audicions  els  tarragonins.  És  una 
institució que honora a Tarragona i que per tant, s’han de 
deixar ben apuntalades les belles qualitats de la mostra 
entitat...
“L’Orfeó Tarragoní habita un local del tot antihigiènic, i 
no  s’ha  traslladat  per  manca  de  recursos.  Paguen  un 
lloguer gens petit no reunint al seu interior cap condició 
higiènica ni confortable.
L’Orfeó  està  obligat  a  fer  per  aquestes  circumstàncies, 
que molts dels nostres  socis protectors deixin d’assistir 
als assaigs com si fos un passeig, així com de freqüents 
audicions.  En  els  que  demostren  mestres  i  deixebles, 
millorar  musicalment,  pas  a  pas.  En  resum,  que  tot 
plegats hem de contribuir, per a què el local sigui un xic 
més confortable.
Hi  ha  molts  que  en  pregunten  com  nosaltres  ens 
interessem per  la  futura  existència   de  l’Orfeó,  en  què 
podria consistir l’Homenatge? La raó és ben senzilla, que 
els ciutadans de Tarragona, començant per les autoritats 
oficials,  mercantils  i  comercials  amb  l’Ajuntament  al 
davant,  s’unissin  en  forma  d’una  sola  voluntat,  sense 
prendre cap iniciativa política, i només mirant el bé de la 
ciutat,  és  aquesta  l’alternativa  que  es  mereix  el  nostre 
triomfant Orfeó”. 
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L’article  segueix.  Ens  trobem,  recordem,  a  l’any  1921. 
Amb el fet hipotètic que ara resorgís per la voluntat dels 
tarragonins l’Orfeó Tarragoní,  aquest es trobaria  també 
amb  els  mateixos  entrebancs  i  pals  a  les  rodes, 
especialment dels que més haurien de col·laborar. Sense 
cap  mena  de  dubtes  ara  es  trobaria  l’Orfeó  amb 
problemes semblants. En especial el de la política. Encara 
que estava prohibit  entre els orfeonistes parlar-ne. No cal 
dir  que  els  partits  polítics   pugnarien   per  posar-se  la 
medalla  més  grossa,  i  l’Orfeó,  pràcticament,  hauria  de 
nedar entre dues aigües i encara per les permissibilitats 
de la època no sorgís algun que altre  que  problema de 
faldilles  com passà amb la Banda de música “Ciutat de 
Tarragona”.
És molt possible que ara l’Orfeó tingués el gran problema 
de l’espai per a tenir un estatge social  ampli,  modern i 
adequat local per la vàlua del prestigi social que tindria 
l’Orfeó  Tarragoní.  Avui  seria  una  encoberta  societat 
anònima?  Tindria,  ara,  un  gran  auditori  per  la  música 
coral?  Les  nostres  corporacions,  abocarien  euros 
suficients  per  desenvolupar  les  activitats  que  li  serien 
pròpies?
Una cosa segura més de la modernització. Les noies, ara, 
no  anirien  totes  de  blanc  amb  mantellina  i  els  homes 
portarien  vestit  de  cerimònia  i  similar,  i  la  històrica 
Senyera   amb  les  seves  cintes  i  corbates,  de  la  època, 
restarien col·locades en artística vitrina. A més l’històric 
Orfeó,  tindria  més  cura  i  atenció  a  la  nostra  música 
autòctona  que  és  variadíssima,  molt  bona  i  potser 
insuperable,  que incomprensiblement es  desaprofita  en 
benefici de la música estrangera. Cal fixar-nos, si us plau 
en els programes que s’executaven en aquella època  per 
l’Orfeó.
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La “kermesse” de l’Orfeó Tarragoní 
7 d’agost.- Sembla  que aquesta festa popular promet ser 
molt  atractiva  i  força  exitosa  per  part  de  la  comissió 
organitzadora.  Així  doncs,  podem  comunicar  que  ens 
arriben  molts  premis  per  incloure  a  la  tómbola que es 
prepara,  havent-se  rebut  el  premi  del  Ministre 
d’Instrucció Pública.             

17 d’agost.- Va estar a la nostra ciutat l’Orfeó Muntanyenc 
de Sant  Quirze  de Besora convidat   pels  orfeonistes de 
l’Orfeó Tarragoní. Els acompanyà el mestre Josep Gols.

26  de  setembre.-  Avui  a  Torredembarra 
s’inaugurarà el Centre Nacionalista. A les quatre de 
la tarda celebrarà un concert l’Orfeó Tarragoní, i a les sis 
hi  haurà  un  acte  polític  al  mateix  lloc,  intervenint  el 
president de la Unió Nacionalista Santiago Vallvè i altres 
personatges.  No  hem  trobat  cap  referència  a  aquest 
concert.

5  de  novembre.-  Els  associats  de  l’Orfeó  Tarragoní 
desitgen que els seus companys que combaten a l’Àfrica 
puguin celebrar  la diada de Tots Sants,  tinguin un castell 
de dolços,  confitures  i  panellets,  com també vins fins i 
xampany.
Acotació,  aquest  any  és  ben  migrat  en  actuacions  del 
nostre  Orfeó;  es  molt  possible  que  tinguem soldats  en 
files, que ara són en terres d’Àfrica. Per això són poques 
les actuacions de l’Orfeó en aquest any de 1921.  Esperem 
esdeveniments.

13 de novembre.- Morí sobtadament el jove industrial i 
membre de la Junta Directiva de l’Orfeó Tarragoní Joan 
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Fortuny  i  Ferrater.  A  l’acte  de  l’enterrament  assistí  en 
representació de l´Orfeó Mn. Salvador Ritort acompanyat 
pel mestre director Josep Gols. El fèretre va ser portat per 
membres  del  Centre  Nacionalista  de   l’Orfeó,  resultant 
una imponent manifestació de condol.

13  de  desembre.-  El  dia  de  Sant  Esteve  tindrà  lloc  a 
l’estatge social  de l’Orfeó Tarragoní  la lectura del llibre 
inèdit de poemes “Buitrac” de Salvador Torrell i Eulàlia. 
El llibre és a punt d’editar-se a Reus,  Barcelona, Sabadell 
i a altres ciutats catalanes.
 
25 de desembre.-  Per tal  que pugui  celebrar-se amb la 
solemnitat deguda la festa del “Cap d’any català” que per 
tercera vegada organitza l’Orfeó Tarragoní, aquest any es 
celebrarà al Teatre Principal la nit del dia 31, cooperant a 
la  mateixa  la  cobla  “Els  Rossinyols”  de  Castelló 
d’Empúries. 
La  inscripció  ha  quedat  oberta  als  locals  de  l’Orfeó 
encarregant-se  de  les  inscripcions   la  Junta  Directiva. 
Amb la  impossibilitat  d’anar  a  cadascun  dels  domicilis 
dels  nostres  associats  i  protectors,  es  donin  per 
assabentats  mitjançant  aquest  anunci.  Les  inscripcions 
s’acabaran  del dia 29 del corrent.

Any 1922

Diario de Tarragona
15 de  febrer.-  Per  la  nit  a  les  10  tindrà  lloc  a  l’estatge 
social  de  l’Orfeó  Tarragoní  la  Junta  general  ordinària 
amb  l’aprovació  dels  comptes  de  l’any  passat  i  del 
pressupost  corresponent  amb  l’elecció  de  càrrecs  de 
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president,  secretari,  comptador,  bibliotecari   i  quatre 
vocals.

16 de febrer.- El Diari de la ciutat en aquesta data es fa 
ressò d’un substanciós article  que aparegué a la Nostra 
Revista de l’Orfeó del qual  en fem un ampli comentari : 
“Si tinguéssim Casal propi...”
“Recança,  perquè  és  una  lamentació  de  que  l’habitacle 
que avui ocupa  la nostra entitat no és apropiat per a les 
feines  diàries.  No  té,  aquell,  les  condicions  necessàries 
per a la feina a que se’l destina. La saleta del cafè, que al 
mateix temps serveix d’entrada al local, la sala d’assaigs  i 
la secretaria, úniques dependències, tot està junt. Això no 
permet que hi hagi separació de cap mena, resulta petit i 
insuficient. Sobre tot en els dies d’assaig del conjunt.
“....Optimisme,  perquè  el  adonar-se’n  d’aquests 
inconvenients  és  el  millor  símptoma  d’engrandiment 
d’una  corporació;  optimisme   del  que  n’estan  saturats 
aquell  estol  de  ciutadans  cultes  que  allí  hi  acudeixen. 
Sobretot  quan  es  tracta  de  les  coses  de  l’Orfeó  i  de 
Tarragona, del seu engrandiment, de la seva obra, del seu 
avenir. I  tots, com un sol home, sinó és en un hora, és en 
un altra, un parlen i desitgen allò que deu ésser  el futur 
Casal  de l’Orfeó.
“Però  passa  una  cosa  que  cal  remarcar,  i  es  que  els 
projectes que suggereix l’Orfeó tenen un caire molt distint 
de tots els altres:  no són egoistes, tendeixen sempre  a 
beneficiar  una ciutat  i  per això el  projecte  de  Casal  de 
l’Orfeó Tarragoní ha trobat sempre una franca acollida en 
totes les persones  a qui ha sigut exposat. I, avui, desitjant 
que tot  Tarragona el  conegui,  fer-se judici  i  a  l'ensems 
veure  si es crea un estat d’opinió  necessari per a fer-la 
realitat, pel que anem a exposar-ho en termes generals.
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“L’Orfeó Tarragoní, com hem deixat dit, abans de pensar 
en  sí  mateix,  pensa  també  en  una  manera  de  poder 
dignificar la ciutat,  i  diu:  “Tarragona avui posseeix una 
sola sala d’espectacles digna de la seva importància, amb 
totes  les  comoditats,  confort,  condicions  acústiques, 
principalment,  etc.  Tarragona,  comparada  amb  moltes 
altres poblacions  com Figueres, Tortosa, Reus, Castelló i 
més, no compta  en cap entitat  de cultura  que estigui 
dignament hostatjada”, per altra banda, pensa que l’Orfeó 
és l’entitat preferida per tots els ciutadans., ja que no pot 
celebrar-se  una  festa,  ja  tingui  el  caràcter   educatiu  o 
benèfic, que no sigui sol·licitat el seu concurs. I si alguna 
personalitat   visita  la nostra població,  no s’en va sense 
que hagi assistit a un concert repàs del nostre Orfeó.
“En tot això cal preguntar-se: No és mereixedor el nostre 
Orfeó Tarragoní   de posseir  el  Casal  digne d’ell  i  de la 
ciutat, per tal d’honorar més la seva gran obra cultural? 
Entenem que és d’una suprema necessitat la construcció 
o l’adquisició d’una gran sala d’espectacles amb totes les 
dependències  que  són  necessàries  a  l’Orfeó  per  a 
l’acompliment  de  la  seva  obra.  La  sala  d’espectacles 
hauria  de  tenir  adjunta   una  sala  de  cafè,  una  i  altra 
públiques  i  per  tant  independents  de  tota  la  resta  de 
l’Orfeó.  Les  dependències  de  l’Orfeó  haurien  d’estar 
muntades per a donar-hi, a més de les classes  que avui té 
establertes de música i cant,  totes les necessàries per a 
completar  l’educació  dels  infants  i  on  s’hi  podrien 
celebrar  també  les  de  l’Associació  Protectora  de 
l’Ensenyança  Catalana,  i,  especialment,  classes 
destinades a la dona, per a instruir-la bé. Per a fer-la ben 
catalana, que han estat especialment oblidades en nostra 
ciutat.  Caldria  també  muntar  amb  tota  amplitud  la 
biblioteca,  sala  de festes  de  caràcter  íntim,  que ben bé 
podria emprar-se  per a sala d’exposicions, cosa de la que 
avui  també  Tarragona  és  orfe,  i  totes  aquelles 
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dependències que la pràctica aconsellés. I podrien trobar 
en  el  nostre  Casal  hostatge  digne  entitats  tant 
simpàtiques  com  la  Societat  Filharmònica  i  el  Centre 
Autonomista  de  Dependents  de  Comerç  i  la  Indústria 
(CADCI), que avui conviu al nostre estatge  amb l’Orfeó.
“Com  pot  portar-se  a  la  pràctica  aquest  projecte?  Es 
innegable  que sense l’ajut  valiosíssim dels grans patricis, 
aquest  projecte,  desgraciadament,  no  es  faria  realitat; 
però entenem que seria d’excel·lent resultat que l’Orfeó es 
llencés a un emprèstit, creant accions des de 50 pessetes 
per a que estiguessin  a l’abast  del més modest.
“Aquest  és,  doncs,  el  projecte  de  Casal  de  l’Orfeó 
Tarragoní,  detallat  al  nostre  entendre  d’una  faiçó 
suficient per poder encabir-lo perfectament; tan sols falta 
un home decidit  que prengui  amor a la idea, que s’ho 
proposi com a cosa pròpia i s’envolti amb totes aquelles 
persones  que  consideri  disposades  a  secundar  aquesta 
gran obra, amb la confiança per tant nostra, que és la de 
tot  l’Orfeó,  tindrà  l’incondicional  ajut  i  la  devoció  més 
sincera. Trobarem aquest home? Serem tan afortunats?. 
Caldria  escriure  el  seu nom  amb lletres  d’or.   Restem 
optimistes.”
L’escrit és anònim. Somiar és de franc... però la persona, 
el patrici i el pròcer no sortí? El temps ens ho dirà.

18  de  febrer.-  Es  celebrà  la  Junta  general  de  l’Orfeó 
Tarragoní. A ben segur  que el llarg  escrit va provocar un 
gran comentari de tots els que van fer acte de presència al 
local  dels  orfeonistes,  però  anem tal  com va quedar  la 
Junta Directiva: 

President.- Josep Ventosa i Marquès
Secretari.- Alfred  Gilabert i Punsoda
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Comptador.- Domingo Bosch 
Bibliotecari 1.- Magí Roca.
Bibliotecari 2.- Pere Ventura
Vocal.- Rosalia Borràs
Vocal.- Raimonda  Serrà

8 de març.- Per la nit a les 9 i mitja tindrà lloc a l’Orfeó 
Tarragoní  un assaig general  després de la qual  la Junta 
Directiva  exposarà  la  intenció  que  ha  tenir  la  primera 
entitat  musical  tarragonina  i  segona  entitat  musical 
catalana, a fi de renovar la seva història gloriosa Aquest. 
Constatem és un fet consumat per les peripècies  que fins 
una ha viscut i ha tingut d’afrontar.
 
11  de  març.-  El  divendres  passat  es  constituí  la  nova 
Junta al local social de l’Orfeó que es presentà amb els 
nous càrrecs elegits. Parlaren els Srs. Gilabert,  Lliteras i 
Ventosa,  que  parlaren  de  la  tasca  fins  ara  realitzada  a 
l’Orfeó  per  Tarragona  i  per  Catalunya,  animant  els 
orfeonistes  a  no  defallir  en  cap  moment  del  camí 
començat,  única  forma  de  fer  reeixir   el  respecte  que 
mereix  la nostra històrica Senyera.
Regiran els horaris de classes i assaigs que seran  a partir 
de demà.
Dilluns nens a dos quart de set. Contralts a dos quarts de 
vuit i baixos a dos quarts de deu.
Dimarts, amb els mateixos horaris hi haurà les sopranos, 
tenors segons i solfeig.
Dimecres nens, després les senyoretes, després solfeig i 
els homes per acabar.
Dijous,  sempre regint  els  mateixos  horaris.  Senyoretes, 
solfeig, i tenors primers.

230



Divendres nens i conjunt.
Dissabte senyoretes i solfeig. 
Els  mestres  en  Josep  Gols,  la  Srta.  Quesada  i  Mn. 
Salvador Ritort donaran les classes.
Durant  el  curs  es  celebraran  conferències  de  caire 
musical,  es  crearà   la  secció  de  socors  mutu  al  qual 
tindran accés els socis i orfeonistes seguint un reglament 
que regularà la secció que va ser aprovat a l’última Junta 
general, i a fi, també, d’endegar la qüestió “Pro Casal” i la 
celebració de diversos actes públics per donar a conèixer 
més l’Orfeó  Tarragoní.  També es  prepara  una excursió 
col·lectiva  per tal  de visitar els monestirs  catalans que 
coincidirà  amb la celebració d’un important acte  per la 
història de la nostra institució.

11  de  març.-  La  senyoreta  Carlota  Gestí,  organitza  una 
diada benèfica a la qual hi actuarà l’orquestra del mestre 
Gols que interpretarà el vals de la òpera “Dinobrach” de 
Meyerbeer;  i  “Somni  de  primavera”  de  Schubert,  entre 
d’altres.
Primera  setmana  d’abril.-  En  una  solemne  funció 
religiosa  que  es  celebrà  a  les  7  de  la  tarda  d’ahir  a  la 
Parròquia de Sant Francesc, el notable Orfeó Tarragoní, 
que amb tant d’encert dirigeix el mestre Gols, cantà “Julia 
Super Flaminia” i encara cantaren algunes composicions 
mes.

13 d’abril.-  Ahir  sortí  cap a  Barcelona una comissió de 
l’Orfeó  Tarragoní  portant  la  Senyera  per  assistir  a  les 
festes organitzades amb motiu  de del lliurament  de la 
bandera  dels  Catalans  d’Amèrica  costejada  per  la 
Mancomunitat de Catalunya.
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“Nostra revista”, portaveu de l’Orfeó, per la seva part s’ha 
dirigit  al  Sr.  President  d’aquesta  corporació  en  Marse: 
“President  Mancomunitat  de  Catalunya,  vos  enviem 
l’adhesió  festa  homenatge  de  la  bandera  representativa 
de les llibertats de la Pàtria”. Director Rión.

6 de maig de 1922.- “La Veu de Tarragona”, el setmanari 
regionalista i tot digui dit, també era catalanista i fervorós 
de l’Orfeó Tarragoní, ens informa de la conferència que 
ha de pronunciar el directiu Bernabè Martí i Bofarull al 
seu estatge social, sobra el tema “L’ obra constructiva de 
la cultura en relació amb la Mancomunitat de Catalunya“. 
El  President  de  l’Orfeó  Sr.  Ventosa  presentà  en 
conferenciant  fent  un  parlament,  i  posant  sempre  de 
relleu  el Sr. Bernabè Martí l’obra feta del Secretariat dels 
Orfeons de Catalunya.  

2  de  juny- El  diumenge dia  4 a  dos  quarts  de  deu del 
vespre tindrà lloc a l’Orfeó Tarragoní, una conferència al 
local social, pel jove advocat Manel Miró i Esplugas que 
desenvoluparà  el  tema  “La  Joventut  Nacionalista  i  els 
Orfeons de Catalunya”.
Donada la  competència  de  l’orador  és  d’esperar  que hi 
haurà concurrència d’assistents.

7 de juny.- Al diari hi ha una elogiosa crònica crítica de la 
conferència,  que  a  més  dóna  constància  del  nombrós 
públic, que en sortí molt complagut. Es fa ressò de l’obra 
dels  Orfeons  i  masses  corals  de  Clavé,  parla  del 
manteniment dels Orfeons catalans, en pro de la identitat 
catalana i l’estatus del sentiment de llibertat nacional que 
representen  els  Orfeons.  Presentà  al  conferenciant  el 
nostre president Sr. Josep Ventosa i Marquès. 
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9 de juny.- L’Orfeó Tarragoní prepara les festes de Sant 
Magí uns Jocs Florals, que segons les notícies seran molt 
importants i lluïts.
En  pic  estigui  confeccionat  el  cartell,  el  diari  voldrà 
publicar-lo.
 
17 de juny de 1922.- “ La Veu de Tarragona”.  “L’Orfeó i 
Casas de Muller”.
El nostre setmanari, analitza mesos a venir la personalitat 
del  poeta  i  el  nostre  Orfeó,  que  ometem  per  no  ser 
repetitius  canta  les  excel·lències  de  la  culta  entitat  i  la 
maduresa de la sona poesia.  
                                                                            
27 de juliol.- En una reunió celebrada pels membres de 
l’Orfeó  encarregats  de  la  Kermesse  en  benefici  de  les 
classes gratuïtes que manté l’Orfeó Tarragoní, acorda que 
es  celebrarà  els  dies  28 i  19  d’agost  el  Passeig  de  Pi  i 
Margall.  Va  ser  nomenada  una  comissió  de  caràcter 
permanent,  que  ha  de  tenir  cura  dels  projectes  que 
prepara l’Orfeó.

30 de juliol.- La comissió organitzadora de la kermesse de 
Sant Magí entra en un període  de molta activitat, havent 
contractat per organitzar la festa la banda de música  del 
regiment d’Almansa que l’amenitzarà com els altres anys. 
La  tómbola  i  altres  atraccions  populars  que  tindran  la 
seva  originalitat  i  bon  gust,  seran  l’atracció  dels 
concurrents. Hem vist l’efecte d’entrada i la il·luminació 
del passeig i celebrarem que tingui el major dels atractius 
i un bon èxit. 
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6 d’agost.- L’Orfeó Tarragoní celebrarà durant les festes 
de Santa Tecla els Jocs Florals, degut a la importància de 
l’entitat  organitzadora,  per a fer la festa gairebé tota la 
nova Tarragona. Constituirà, estem segurs, un èxit  per la 
nostra entitat artística, musical i cultural.
Amb  aquesta  finalitat  es  constitueix  una  comissió 
formada  per  Joan  Ramírez  i  Segarra  i  el  secretari  de 
l’entitat  Alfred  Gilabert  i  Punsoda,  encarregat  de  la 
confecció del cartell. Segons així es diu, serà públic dintre 
d’uns  dies,  per  que  hi  hagi  temps en tots  aquests  dies 
l’oferiment d’importants premis pels Jocs.

13 d’agost de 1922.- La comissió “Pro Casal de l’Orfeó” ha 
organitzat una audició de sardanes pel diumenge dia 20, 
aprofitant l’estança a la ciutat de la prestigiosa cobla La 
Principal  de la Bisbal.  Es celebrarà al  Saló Modern, on 
l’esmentada agrupació hi oferirà  un escollit programa.
Les localitats es vendran al local de l’Orfeó Tarragoní.

Dia 19 d’agost. Sant Magí. A dos quarts d’onze al passeig 
de Pi i  Margall  inauguració de la Kermesse organitzada 
per l’Orfeó Tarragoní en benefici de les classes gratuïtes 
de solfeig que sosté l’Orfeó. Han construït una artística 
il·luminació al passeig. Hi ha artístics kioscs per la venda 
de flors, dolços, xampany i altres. Actuant-hi la cobla La 
Principal  de  la  Bisbal.  A  més  hi  ha  una  tómbola 
monumental   amb valuosos premis,  havent-hi a més el 
del  rei  Alfons   XIII,  el  de  la  infanta  Isabel  de  Borbó i 
altres personalitats.

16  d’agost.-  Amb  relació  amb  la  Kermesse  de  l’Orfeó 
-explica el diari- l’il·lustre escriptor de Tarragona Antoni 
Rovira i Virgili serà el president del jurat qualificador dels 
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Jocs Florals de l’Orfeó Tarragoní, i estarà constituït a més 
per  reconegudes  personalitats  de  la  cultura  i  literatura 
catalana.
Consta una curta relació de premis extraordinaris rebuts. 
Es preveu de seran premis de diverses quanties,  un de 
rebut està dotat amb 50 pts, per un estudi sobre  el “Ball 
de les coques”.
El culte escriptor Juan Ruiz i Porta també formarà  part 
del jurat qualificador dels Jocs Florals de l’Orfeó que serà 
presidit per Rovira i Virgili. El president de l’entitat Josep 
Ventosa i Marquès dóna un premi de 75 pts.

19  de  setembre.-  Del  programa  que  es  prepara  de  les 
festes de Santa Tecla. Dia 23.
A  les  deu  i  mitja  gran  concert  al  Coliseu  Mundial 
interpretat per la prestigiosa entitat Orfeó Tarragoní.
El diari  local ens dóna detall  del concert que va ser un 
altre  recordat triomf en un teatre  absolutament ple, de 
distingit  i  selecte  públic  on  també  actuava  la  cobla  La 
Principal de la Bisbal.
Començà l’Orfeó dirigit pel mestre Josep Gols, interpretà 
aquest programa:

1.- “Himne a la Senyera”.
2.- “Muntanyes del Canigó”.
3.- “L’Hereu Riera”.
4.- “Sota de l’olm”.
5.- “El Rossinyol”.
6.- “El pardal”. Estrena.
7.- “Oh! quin bon eco”.
8.- “La sardana de les monges”. 
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9.- “La cançó de l’amor”. Estrena.
10.- “La sardana de la Pàtria”,(estrena) Morera 

Acabat  el  concert,  l’Orfeó  Tarragoní  va  ser  fortament 
aplaudit  pel  seu  ajust  i  afinació,  essent  l’artífex  el  seu 
mestre  director  Josep  Gols  i  la  senyoreta  Antònia 
Quesada. 

1  d’octubre.-  S’anuncia  nom  cada  any,  que  l’Orfeó 
Tarragoní ha obert la inscripció de les classes de solfeig i 
preparació pels que desitgin ingressar com orfeonistes. El 
curs començarà el 2 d’octubre , les classes són gratuïtes, 
comprenen vocalització  i  solfeig  per   senyoretes,  nois  i 
homes.  Dirigir-se  al  local  social  de  l’Orfeó,  Rambla  de 
Sant  Joan  núm.  71  baixos,  on  es  facilitarà,  a  més,  la 
informació corresponent.   

8 d’octubre.- Jocs Florals l’ Orfeó Tarragoní.
Aquesta  entitat  convida  als  poetes  i  prosistes  de 
Catalunya i de les terres on es parlada la llengua catalana, 
a  prendre  part  a  la  Gaia  Festa  la  qual  es  regirà   pel 
següent CARTELL. 

“La Veu de Tarragona“.  Cartell. Premis ordinaris.
 
Flor natural.- Premi que s’adjudicarà a la millor poesia, 
segons  antiga  i  bella  costum,  el  poeta  que  en  sigui  el 
guanyador deurà fer-ne ofrena a la dama a la seva elecció, 
la que serà proclamada la Reina de la Festa.   
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Enclantina.- Premi ofert per l’ Excm. Ajuntament de la 
Ciutat de Tarragona, a la millor poesia d’ esperit patriòtic, 
sobre fets històrics o costums de la nostra terra.
Viola.-  Premi  ofert  per  l’  Eminentíssim  Sr.  Cardenal, 
Arquebisbe  de  Tarragona  Dr.  Francesc  d’A.  Vidal  i 
Barraquer a la millor poesia religiosa o moral.

Premis extraordinaris.
I.-  Cent  pts.  Ofertes  pel  Club  Nàutic  a  una  poesia 
dedicada a la costa tarragonina.  
II.-  Objecte  d’art,  una  figura  de  bronze  i  marbre, 
al·legoria de la música pagana  pel Club Gimnàstic, a la 
millor poesia de canti la música popular catalana.
III.-  Setanta  cinc  pts.  donatiu  de  Josep  Ventosa  i 
Marquès, President de l’Orfeó Tarragoní, a una poesia de 
tres o quatre estrofes cantant a Tarragona i per a posar 
música  que  serà  adoptada  per  l’Orfeó  om  a  himne 
tarragoní.
IV.- Objecte d’art decoratiu de Marià Mallol, a la millor 
poesia de tema lliure.
V.- Cent pts. De la Cambra  de la Propietat Urbana a una 
poesia de tema lliure .
VI.-  Setanta  cinc  pts.   ofertes  per  Joan  Prat  i  Prats  , 
Diputat de Catalunya, a un tema lliure.
VII.- Objecte l’  art,  donatiu del Centre Industrial  a una 
poesia  de  tres  o  quatre  estrofes  cantant  l’Exposició  de 
Tarragona, adaptable a una sardana.
VIII.-  Cinquanta   pts.  de  Mercè  Prat  de  Ramírez,  a  la 
millor poesia a llaor de la Verge de Montserrat.
IX.- Cenquanta pts. Donatiu de la Lliga Regionalista, a un 
tema lliure.

237



X.- Objecte  l’art,  donatiu de Vicenç Brell,  a  una poesia 
delicada a la Verge del Claustre.
XI.- Cinquanta pts.  Donatiu del Sindicat Ferroviari Nord, 
a una poesia de tema lliure. 
XII.-  Cinquanta  pts.  D’un  entusiasta  de  l’Orfeó,  a  una 
poesia de tema lliure.
XIII.- Objecte d’ art, donatiu de Julià Nouguès, Diputat a 
Corts, a una poesia de toma lliure.
XIV.- Quaranta pts. D’un tarragoní a un estudi sobre la 
dansa a la Catalunya nova, dita Ball de coques “.
XV.-  Cinquanta  pts.  De  la  vídua  Blandinieres,  a  una 
poesia de tema lliure.
XVI.- Objecte d’art, de la Unió Nacionalista Republicana, 
a una poesia de tema lliure.
XVII.- Objecte d’art, donatiu dels “Pomells de Joventut” 
“Roselles i ginesta“ i “Amor i Germanor” a una poesia de 
tema lliure.
XVIII.- Objecte d’art d’un grup d’orfeonistes, a una poesia 
de tema lliure.
XIX.-  Objecte  d’art,  donatiu  de  la  Cambra  Oficial  de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, a una poesia 
de tema lliure.

Advertiments
Les composicions han l’ésser originals inèdites i escrites 
en llengua catalana,  i  seran adreçades al  secretari  Joan 
Ramírez i Sagarra, L’Orfeó Tarragoní, per tot el dia 15 del 
corrent mes d’octubre i en forma acostumada.
Serà anul·lat el premi de tot treball que a l’obrir-se el plec 
contingui pseudònim, anagrama o sia la tarja en blanc.
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Rigorosament, l’autor premiat té l’obligació de presentar-
se a recollir  el  premi a l’acte de la festa o nomenar un 
delegat.
La festa del repartiment de premis es celebrarà el dia 22 
d’octubre.
Tots els premis que en rebin desprès de la publicació del 
cartell, se’n publicarà un altre supletori.
L’Orfeó  Tarragoní  es  reserva el  de  publicar  els  treballs 
presentats.
Fou dictat el present Cartell l’1 d’octubre de 1922.
Nosaltres  fon  constar  que  amb  la  nostra  recerca  hom 
trobat, el jurat que ara els oferim i un altre que difereix en 
la  seva  composició.  Al  cartell  de  premis  consten: 
President Antoni Rovira i Virgili – Vocals: Jaume Bofill i 
Mates, Carles Soldevila, Lluís Bertran i Pijuan, Joan Ruiz 
i Porta. Secretari, Joan Ramírez i Sagarra.  
Ens nodrim de les informacions que apareixen el nostre 
setmanari tantes vegades al·ludit “La Veu de Tarragona”, 
21 d’octubre de 1922. “Jocs Florals de L’orfeó Tarragoní. 
Veredicte”.

Premis ordinaris.
Flor natural.-  núm. 14.-“Elogi de la masovera“.
Englantina.- Núm. 83.-. “La una coca de llum“

Premis extraordinaris.
IV.- Reparteix entre el núm. 6 “Rims en llaor de la costa 
tarragonina” i el núm. 188 i “Sonets de Mar”. 
V.- Núm 43 “Poemes a l’amada“.
VI.- Núm. 136. “Himne a Tarragona” 
VII.- Núm. 208. “Enyorament“
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VIII.- Núm.187. “Fra Llorenç“
IX.- Núm. 110.  “Poemes de jovenesa“
X.- No s’ adjudica.
XI.- Núm. 9. “L’estel del neguit“
XII.- Núm. 5. “ Tres sonets“
XIII.- Núm. 14.” A Mare de Déu del Claustre.”
XIV.- Núm. 138. ”Dos moments lírics “
XV.-  Núm. 67.  “Balada del matinar“ 
XVI.- Núm. 5. “Fragments del meu poema“
XVII.- Núm.  189. “El Medi amable “
XVIII.- Núm. 97.”Les joies“
XIX.- Núm. 36. “Matinada prinaveral“
XX.- Núm. 59. “Nit al ras a Galícia“
XXI.- Núm. 21.  “Impressions tarragonines“
XXII.- Núm. 51. “ Recó humit“
XXIII.- Núm. 127. “Idil·lis d’Auba“
XXVI.- Núm. 179. “L’anell del meu prelat“ 

El  jurat  qualificador:  A.  Rovira i  Virgili;  vocals,  Jaume 
Bofill  i  Mates,  Carles  Soldevila,  Lluís  Bertran  i  Pijoan, 
Joan Ruiz i Porta; Secretari, Joan Ramírez i Sagarra.
28 d’ octubre de 1922.- De la mateixa publicació.

Dels Jocs florals
“L’acte  de celebrà  al  Coliseu Mundial,  que presentà un 
brillant  aspecte,  amb l’escenari  guarnit  amb palmeres i 
banderes  catalanes  i  el  peti  de  butaques  i  les  llotges 
plenes que lo mes distingit de la ciutat.
“Començà l’acte a les onze, dient l’alcalde senyor Segura 
les paraules de consuetud i a seguida l’il·lustre patrici  en 
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Rovira  i  Virgili   déu  el  discurs  presidencial,  elogi  a  la 
Ciutat,  de  ses  belleses,  de  sos  poetes,  de  l’Orfeó, 
manifestació  de  patriotisme  i  admiració  de  les  més 
falagueres  esperances per ‘avenir de nostra Tarragona.

“Fou molt aplaudit el Sr. Rovira i a seguida el Secretari de 
la  Comissió  organitzadora,  Juan  Ramírez,  llegí  una 
bonica  memòria  dels  Jocs,  que  també  aplaudí.  Fet  el 
silenci, començà el propi Sr. Ramírez, a llegir els títols de 
les poesies, llegint la primera Elogi de la masovera, pel 
nostre poeta en Josep M. Casas de Múller,  qui passà a 
recollir  el  premi  entre  forts  aplaudiments  va  a  fer-ne 
ofrena  a  la  gentilíssima  tarragonina  Enriqueta  de 
Castellarnau, qui pujà al sitial de Reina del braç del poeta 
i  els  acords  de  la  música,  dirigida  pel  mestre  Gols, 
l’incansable  i  sempre  aplaudit  director  de  l’Orfeó 
Tarragoní que tocava solemnement la marxa dels Reis d’ 
Aragó. “ i continua l’article  amb altres consideracions i el 
llistat dels  autors de les composicions.   

Jocs Florals de l’Orfeó Tarragoní
El dia 22 de novembre.-  es celebraren els Jocs Florals en 
una festa  sense  precedents  en esplendor  i  participació, 
marcant una fita història a la nostra ciutat de Tarragona. 
Es  celebrà  al  Coliseu Mundial,  en un ple absolut  de  la 
societat  tarragonina.  La  reina  dels  Jocs,  resplendent  i 
encantadora,  va  ser  Enriqueta  de  Castellarnau,  però 
anem a la crònica periodística del dimarts dia 24 en una 
bella introducció. Transcrivim:
“La platea del Mundial estava amb brillant aspecte dels  
dies  Demodé.  No  hi  havia  cap  guarniment,  però  tot  
irradiava entusiasme, la genuïna ansietat de presentar  
un espectacle nou, ple d’encant, i ser per a tothom; per a  
tots evocador, gairebé oblidat, com la major part de les  
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costums catalanes. També érem tots que a la ciutat, no  
es feia  des de bastant de temps. El suficient per que els  
Amateurs  comencen a confiar....a que es celebrin Jocs  
Florals. Tots podíem creure en una probable extinció de  
les festes llegendàries. La generació actual s’alçava forta  
i  viril,  romàntica,  periòdica,  excessivament feta, quasi  
pel  foot-ball,  al  supers  tango,  però  el  trist  és  ser  
ignorant  en una ignorància molt  propera  a la  nostra  
terra....”
El periodista anònim fa aquest comentari, encertadament 
es queixa  de com van les coses en una societat canviant. 
La  ràdio,  els  esports,  la  dansa  i  la  música,  les  festes  i 
institucions  culturals  evolucionen  ràpidament.  Aquests 
canvis es comencen a manifestar  a tall d’exemple, en la 
manca de celebracions de Jocs florals.
Rovira i Virgili com a president del jurat, pronuncià amb 
la  seva  eloqüència  en  brillantíssim  discurs  avivant 
l’il·lustre  tarragoní  la  gent  jove  amb  l’esperit 
autènticament  nacionalista.  Al  parlament  de  Rovira  i 
Virgili va seguir un breu discurs de Joan Ruiz i Porta que 
va retre homenatge a la festa excelsa dels poetes i la seva 
musa,  tot  posant  de  relleu  la  vàlua  de  la  resta  dels 
membres del jurat.
Es  donà  lectura  pública  dels   membres  del  jurat. 
President:  Antoni  Rovira  i  Virgili.  Vocals:  Joan  Ruiz  i 
Porta,  Alfons  Maseras,  Bernabé  Martí  i  Bofarull,  Joan 
Antònio i Guàrdias. Secretari:  Joan Ramírez  i  Segarra. 
Amb la senyoreta Castellarnau, també es  reuniren a part 
la  Sra.  Mercè  Vallhonrat,  el  tinent  l’Alcalde  en 
representació de l´Ajuntament Josep Gilabert i Punsoda, 
i potser alguna persona més però no ens ha sigut possible 
obtenir més informació. La comissió, després de reunir-
se un sopar íntim al Gran Continental Hotel,  avaluaren 
les  composicions  presentades  al  certamen,  concedint  la 
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Flor Natural a “Elogi de la masovera” del poeta tarragoní 
Josep Mª Casas de Muller.
Tornant  a  la  gran  festa,  a  la  qual  assistiren  en  ple  les 
autoritats  tarragonines,  la  porta  principal  estava 
franquejada  per  dos  guàrdies  urbans;  a  l’escenari  van 
col·locar-se a més una Senyera, i una petita tribuna amb 
les corresponents butaques per a presidir la festa, la reina 
dels Jocs i les seves dames d’honor. En lloc destacat hi 
havia la nostra històrica Senyera, més la presidència. El 
quintet  del  mestre  Gols  amenitzà   tots  els  entreactes  i 
parlaments i a més al començament s’interpretà l’Himne 
dels reis d’Aragó. Casas de Muller,  el  guanyador pujà a 
l’escenari  acompanyat de la reina Srta. de Castellarnau, 
entre els grans aplaudiments.
Per la història anotem les obres que es van rebre i que 
moltes van rebre alguna distinció.
“Una cuca  de  llum” per  Lux,  “Viola”  per  Artur  Palau  i 
Ximenes,  “Rimes  en  llaor  de  la  costa  tarragonina”  per 
Pere  Benavent,  “Sonets  de  la  mar”  per  C.  Fagès  de 
Climent,  “Poemes  a  l’amada”  per  J.M.  Rovira  Artigas, 
“Himne  a  Tarragona”  per  Joan  Antònio  i  Guàrdias, 
“Enyorament” per Josep Pujadas i Truch, “Fra Llorens” 
per  Ventura  Gassol,  “Poemers  de  jovenesa”  per  Joan 
Draper,  “L’Estel  del  neguit”  per  Octavi  Saltor,  “Tres 
Sonets” per Mercè Vila i Raventós, “La Mare de Déu del 
Claustre” pel Sr. Cardenal Bernabé Martí i Bofarull, “Dos 
moments  Lírics”  per  Alfons  Masseras,  “Balada  del 
mariner” per Tomàs Gargès, “Fragment del meu poema” 
per  Salvador  Albert,  “El  tedi  amable”  per  Lluís  G.  Pla; 
“Les joies” per Millàs Raunell, “Mainada primaveral” per 
Na Carme Doré, “Nit al ras, a Galícia” per Pere Salom i 
Morera,  “Impressions  tarragonines”  per  Mn.  Ramon 
Pinyes, “Racó humit...”, per Miquel Trias i Bertran, “Idilis 
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a l’auba” per Mn. Ramon Pinyes, “L’anell del meu prelat”, 
per Mn, Josep Mª Sastellà i Roger.

24  de  setembre.-  L’Orfeó  desitjant  contribuir  a  l’acte 
nacionalista  que  tindrà  lloc  el  diumenge  vinent  al 
monestir  de Poblet,  assistirà en corporació i donarà un 
concert  en  honor  als   congregats  junt  amb  l’Orfeó 
Montblanquí.  Els  expedicionaris  sortiran en el   tren de 
dos quarts  del  matí,  anant  tots  plegats  a  Montblanc  al 
local d’aquell Orfeó.
Són  nombroses  les  famílies  de  socis  que  volen 
acompanyar l’Orfeó Tarragoní, i és segur que hi assistiran 
un  bon  nombre  de  nacionalistes  de  la  ciutat.  L’Orfeó 
acompanyarà  el  nostre  “Grup  Excursionista”  que 
estrenarà la bandera.
L’Orfeó ha obert la inscripció per a les classes de solfeig i 
preparació als que vulguin ingressar com a orfeonistes a 
l’entitat tarragonina, que començaran el dia 2 d’octubre. 
Les classes són gratuïtes i comprenen l’ensenyament de 
solfeig  per  a  senyoretes,  nens  i  homes.  Per  a  les 
inscripcions cal  dirigir-se de 8 a 11 de la nit a l’estatge 
social de l’Orfeó Tarragoní, Rambla de Sant Joan 73, on 
seran informats dels detalls i les classes que es realitzen.
La comissió organitzadora dels Jocs Florals dels quals en 
tingué  cura el nostre Orfeó, multiplicà el seu treball per 
la  formació  del  cartell,  la  aparició  del  qual  serà  els 
primers  dies  de  la  setmana  vinent.  Els  premis  que  ja 
s’han  rebut  son   un  de  la  Sra.  Mercè  Vallhonrat  de 
Ramírez,  Patronat  d’Obrers  Ferroviaris,  Lliga 
regionalista,  Unió  Nacionalista  Republicana,  Julià 
Nogués, Maties Mallol i Bosch, Centre Industrial, Cambra 
de  la  Propietat  Urbana,  un  altre  costejat  per  un  grup 
d’orfeonistes i el “Pomell Amor i Germanor”.
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18 de novembre.- Fa més d‘un any que les queixes dels 
orfeonistes, són constants, degut al poc espai , insuficient, 
de que es disposa en especial als assaigs generals. Per fi 
desprès dels  jocs  florals  ,  i  el  prestigi  aconseguit  per l’ 
Orfeó, es plantejà seriosament la necessitat de construir , 
d’un  Pro-  Casal  per  l’Orfeó  Tarragoní.  A  del  efecte  es 
constituí  una  comissió  que  inicialment  organitzà  una 
tómbola de nines que de portar-se a la pràctica , restarà 
oberta al públic els dies 8.9.10 de desembre en un local 
cèntric de la ciutat.     

28 novembre.- Per aquesta nit  a les 10 estan convocats al 
local  de  l’Orfeó  els  socis  residents  a  la  ciutat  de 
“L’Associació  protectora  de  l’Ensenyança  Catalana”.  La 
Junta  ha sigut  sol·licitada  per l’Associació,  a  la nostra 
entitat, i en representació d’aquesta hi anirà el President 
accidental  Sr. Ruiz i Porta amb l’assessor Sr. Romeva.
 
2 de desembre.- Concert de la cèlebre cantant na Mercè 
Plantada  organitzat  per  l’Orfeó  Tarragoní  al  teatre 
Principal. El concert tingué una gran acceptació degut a 
que la senyoreta Plantada es formà a l’Escola Municipal 
de Música i el local estava ple com una agulla. La cantant 
d’òpera actuà acompanyada al  piano per Tomàs Boxó i 
l’instrument era cedit per la casa Ricomà.

5 de desembre.- Teatre Principal. Tal com es va anunciar, 
avui tindrà lloc la representació d‘una obra teatral a profit 
del “Pro Casal” de l’Orfeó, havent decidit  la Companyia 
Badosa  a  representar   la  divertida  comèdia de Ferrer  i 
Codina “Toreros d’Hivern”. A partir d’avui als entreactes 
seran amenitzats pel quintet del professor Josep Pinet.
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17 de desembre.-  A benefici  del “Pro Casal”  de l’Orfeó 
Tarragoní es  va  fer  la  representació  amb  el  teatre 
Principal ple, la comèdia “Toreros d’Hivern” on també els 
representaren els sainets “L’amor vigila” i “La casa de la 
Tranquil·litat”. 
    
29 de desembre.- El diari dóna constància d’haver rebut 
el programa de la festa, per quarta vegada, del Cap d’Any 
Català de l’Orfeó Tarragoní.
Audició de sardanes als locals de l’Orfeó pel dia 30. Dia 
31, sardanes al passeig de Pi i Margall. Al vespre funció de 
teatre al Principal a cura dels “ Pomells de Joventut “, i 
més  sardanes,  Festa  de  Cap  d’Any  al  mateix  teatre 
Principal.
Dia 1 Sardanes a la rambla, teatre al Principal a cura del 
Grup  Patriòtic  Cossetània,  i  més  sardanes.  Revetlla 
musical  amb obsequi per a les senyoretes. Amb  rams de 
flors i enramades el mateix Teatre Principal.

Any 1923

Diario de Tarragona
16 de febrer.- El Consell Directiu de l’Orfeó Tarragoní ha 
acordat amb caràcter definitiu crear el càrrec de conserge 
que interinament ho realitza un senyor veí. Ho fa mentre 
els Srs. Socis particularment no trobin algú. Per tant, fins 
el dia 30 del corrent s’admetran proposicions que estan 
exposades a la taula d’anuncis al nostre estatge social.

11 de març  de l923.- Josep Rión.- Tresorer.
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13 de febrer.-  Queda constituïda  la nova Junta directiva.

President.- Josep Ventosa.
Sots  president.- Josep Bru.
Secretari.- Joan Ramírez.
Sots secretari.- Ricard Forés.
Tresorer.- Artur Roca.
Comptador .- Joaquim Grau.
Bibliotecari 1er.- Pere Ventura.
Bibliotecari 2on.- Enric Batet.
Vocals.- ordi Pedrol, Joan Rión, Francesc Bru i Francesc 
Forcadell. 

Anunci -7 de març.-  Editorial Ibèria . Carrer Major, 16, 
tel. 432. Tarragona.

Parròquia de Sant Joan. Festa religiosa de la Mare de Déu 
dels Dolors, amb el cant del “Stabat Mater”, i  a tres veus 
“Hic Vir” de Victòria, actuant el mestre Gols.
 
16 de març.- El dilluns vinent a les 7 de la tarda del dia 
26,  tindrà  lloc  al  Teatre  d’Acció  Popular  Catòlica  una 
interessant conferència sobre “Els cants de la Passió” que 
donarà el director de l’Institut Català de Rítmica Plàstica 
el Sr. Joan Llongueras, amb la col·laboració d’Elements 
de  l’Orfeó  Tarragoní  amb  el  mestre  Gols  i  de  l’Orfeó 
Català, de Barcelona. 

27  de  març.-  El  Diario  de  Tarragona  fa  una  digna 
inserció.  “El  saló  d’actes  del  Centre  d’Acció  Popular 
Catòlica,  s’omplí  ahir  d’un  públic  nombrós  amb 
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inquietuds i sensibilitat atret pel nom del conferenciant i 
el tema de la conferència....Obrí la vetllada el Sr. Comte 
de Rius, que amb una florida i poètica prosa, va fer una 
presentació d’eloqüència en aquella solemne dissertació. 
El mestre Joan Llongueras amb to declamatori, recitatiu, 
donà lectura pausada, dolça i espiritual del Misteri de la 
Passió de Jesucrist”.
“S’encarregaren  dels  cants  la  senyoreta  Llongueras  i  el 
baríton va ser el Sr. López en substitució del Sr. Crespo. 
Malauradament  el  Sr.   Crespo  no  pogué  venir  a 
Tarragona per una  indisposició. En els cants de conjunt 
intervingueren  les  seccions   de  l’Orfeó  Tarragoní. 
Musicalment, els cants trillats i de motlles simplistes, a 
que  els  nostres  avantpassats  estaven  acostumats,  són 
lents  i  d’inspiració   delicada  i  pulcre.  Les  seccions  de 
l’Orfeó  ho  van  fer  amb  molta  sensibilitat  i  correcció 
poètica...”

L’Orfeó Tarragoní a  Tarragona
16 d’abril.- Hem rebut - explica el diari- una invitació per 
assistir  aquesta  nit  al  concert  de l’Orfeó  Tarragoní  que 
executarà al Coliseu Mundial. Ens consta que hi ha molta 
expectació  per aquest  concert  que serà  a  obsequi  dels 
socis protectors, dirigirà el mestre Gols, intervenint-hi a 
més  els  professors  Antònia  Quesada  i  Mn.  Salvador 
Ritort.

Detall del programa: 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
         Recital de cançons populars. 
2.- “L’Hereu Riera” de Comellas.
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3.- “El dimoni esquat” de Comellas.
4.- “Nit de Vetlla” de Pérez Moya .
5.- “Sota de l’olm” de Morera.
6.- “El pardal” de Pérez Moya.
7.- “Plany” de Morera. Solo  per la  Sta. Roig.
8.- “La sardana de la Pàtria” de Morera .

Segona part
1.- “Cant a la Senyera” de Millet.
2.- “Scherzo” de Martini  1708- 1784.
3.- “La sardana de les monges”, de Morera.
4.- “Santa Cecília” (Estrena) de Pérez Moya.
5.- “Oh ¡quin bon eco” de Lassus. 1524- 1594.
6.- “Credo de la missa del papa Marcelo” de Palestrina. 
7.- “Els Segadors”, himne nacional (cançó  popular).

16 d’abril.- L’Orfeó Tarragoní tornà a reblar el clau de la 
seva història,  l’emblemàtica  entitat  cultural  tarragonina 
es  presentava  solemnement  als  seus  conciutadans.  Les 
mirades  i  els  cors  tots  confluïren  amb  la  màgia  de  la 
batuta del mestre Gols. Nogensmenys era una prova de 
foc.  Sí,  l’Orfeó  era  capaç  de  donar  una autèntica   lliçó 
magistral de les moltes que ens havia donat, per que el 
seu director era un músic eminent, que feia les coses molt 
ben fetes i era un  geni en la música coral. El Coliseu ple 
com  en  les  grans  ocasions.  La  Senyera  presidia  com 
sempre  les  actuacions  de  l’Orfeó  i  diverses  cançons 
tingueren l’honor del bis. “Plany” de Morera va ser una de 
les  composicions  més  aplaudides,  de  la  qual  el  mestre 
Gols en feia a més una autèntica creació.
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21  d’abril  de  1923.-  extraiem  del  nostre  setmanari  que 
anem al·ludint. Ens fixem, només amb la part final de la 
crònica:
“El  nostre  himne  nacional,  els  vibrants  “Segadors” 
arrodoniran la festa catalaníssima del proper divendres, 
quin programa prova palesament l’exquisitesa, bon gust i 
seny del Mestre Gols.
“Els plaurà retrobar al nostre Orfeó en tot el programa i 
particularment el Credo, i esperen que podrem aplaudir 
sense  reserves,  si  amb  els  nous  elements  que  compta 
actualment,  assoleix  aquella  pulcritud  i  perfecció  amb 
que anys enrere conquerí l’admiració de propis i estranys. 
Tenim vius desitjos de parlar del concert amb l’extensió 
deguda, doncs deixarem fins la tasca electoral –tant que 
ens interessa i absorbeix¡- per anar i fruir de les delícies 
de  l’art,  fosses  en  les  més  pures  manifestacions 
patriòtiques.  A  l’ombra  de  la  senyera  del  nostre  Orfeó 
Tarragoní,  la  institució  catalaníssima,  essencialment 
catalanista, que viu en constant sacrifici i és mereixedora 
de la protecció de tots els qui sentim l’orgull d’ésser fills 
de Taralunya, la nostra Mare.  

Actuació conjunta a la ciutat de Reus
26  d’abril  .-  Aplec  de  germanor  dels  Orfeons  de  les 
Comarques Tarragonines.
El dia sis de maig vinent es celebrarà  a Reus al teatre  del 
Circ , l’aplec dels Orfeons, patrocinat per la ciutat de Reus 
i la Mancomunitat de Catalunya.
S’inscriviren a l’Aplec: l’Orfeó Falsetà de Falset dirigit per 
Mn. Tomàs Galés, l’Orfeó Solivellenc de Solivella dirigit 
per  Mn.  Francesc  Domènec,  l’Orfeó  Montblanquí  de 
Montblanc  dirigit  per  Josep  Vendrell,  la  Capella 
Selvatana de la Selva del Camp dirigida per Felicià Coqué, 
l’Orfeó Reusenc que dirigeix  Estanislau Mateu i l’Orfeó 
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Tarragoní  dirigit  pel  mestre  Josep Gols,  que interpretà 
“Oh ¡ quin bon eco,” de Lassus, i el  Credo de la Missa del 
Papa Marcel“.
Una gernació omplí els carrers de la ciutat de Reus; els 
Orfeons  formaren  més  de  700  persones  a  la  Plaça  de 
l’Ajuntament, que actuaren tots plegats, sota la direcció 
del mestre Gols. Els Orfeons tingueren a més l’honor de 
cantar  conjuntament   sota  la  batuta  del  mestre  Millet, 
aquest dirigí la seva obra “El cant de la Senyera”, glosant 
a  més  en  un  parlament  “l’obra  dels  Orfeons  de 
Catalunya”.
El nostre Orfeó interpretà vàries composicions populars 
catalanes de Romeu, Morera, Mas i Serracant, Lambert, 
Lassus  i  altres.  L’Orfeó  Tarragoní  s’emportà  els  majors 
aplaudiments i  era el més nombrós. El dia 16 de maig 
apareix al diari una crònica del concert central.

28 d’abril de 1923.- L’ Orfeó va tenir un dia plujós, però el 
Teatre  Mundial  s’omplí  per  l’  expectació  que  havia 
generat el concert amb moltes cares noves, a obsequi dels 
associats  i  protectors  de  la  primera  massa  coral 
tarragonina.
Molts. Molts aplaudiments van rebre els orfeonistes, que 
ens oferiren  com sempre, el més selecte del seu repertori

Primera part
1.-“Himne a la Senyera“, de Gols
2.- “L’ Hereu Riera“, Comellas
3.-“El dimoni escuat”, Comellas
4.- “Nit de vetlla“, Pérez Moya
5.- “Sota de l’Olm“, Morera
6.- “El pardal“, Pérez Moya
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7.- “Plany“, Morera 
8.- “La sardana de la Pàtria“, de Morera

Segona part 
1.- “Scherzo“, de Martini
2.- “Cant a la Senyera“, Millet
3.- “La Sardana de les Monges“, Morera
4.- “A santa Cecília”  Pérez Moya
5.- “Oh ¡,quin bon eco“, Casas
6.- “Credo de la Missa del Papa Marcelo“, de Palestrina
7.- “Els Segadors“, com a cloenda, acabà  el gran concert.

Vàries de les composicions feren repetides, pels frenètics 
aplaudiments  que  es  deixaren  sentir  pel  nostre  públic. 
Com  tantes  vegades  havia  fet,  acompanyà  l’Orfeó,  la 
senyoreta Pilar Roig.
”En  la  llotja  proscènica  ocupada  per  la  família  del 
president  Josep  Ventosa  i  Marquès,  durant  el  descans 
entre des dues parts, hi veguerem al candidat la Diputació 
a  Corts  s  Eduard  Recasens  que  està  dins  el  final  del 
concert  que seguia amb marcat interès, sentint d’ell  els 
grans elogis que feu de la nostra primera  entitat coral. Es 
ben gentil el sacrifici de temps del candidat nacionalista 
en aquests moments de plena lluita electoral.”

6  de  maig  de  1923.-  De  nou  ens  informa  “La  Veu  de 
Tarragona“.  Aplec  de  germanor  d’  orfeons  de 
Catalunya.”
Títol  llampant per una diada germanívola  dels nostres 
masses corals , l’Orfeó Tarragoní actuà al Teatre Circ, de 
la  ciutat  de Reus,  conjuntament amb l’orfeó Falsetà,  la 
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Capella Selvatana, Orfeó Montblanquí i l’Orfeó Reusenc. 
Els tarragonins cantaren Oh quín bon Eco ¡, i el Credo de 
la  Missa  del  Papa  Marcel.  Patrocinà  la  diada  la 
Mancomunitat  de  Catalunya,  presidí  el  mestre  Lluís 
Millet. De l’Orfeó Català, com a secretari actuà el mestre 
Joan  Llongueras.  La  diada  va  ser  un  èxit-  diríem- 
apoteòsic i el teatre s’omplí com les grans ocasions.  

18 de maig.- S’ha celebrat a l’Estatge Social de l’Orfeó una 
reunió  de  persones  entusiastes  de  l’entitat  cultural 
musical, per tal d’organitzar la festa commemorativa del 
20 aniversari  de la fundació.

3 de juliol .- Sortida artística.

L’Orfeó Tarragoní a Tortosa
L’Orfeó  ha preparat  amb molta  cura  el  concert  que ha 
d’interpretar  a  la  ciutat  de  l’Ebre.  El  mestre  Gols  va 
preparar aquest programa:

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.  
2.- “El Pardal”, de Pérez Moya.
3.- “La sardana de les monges”, de Morera.
4.- “Els fadrins de Sant Boi”. Estrena, de Pérez Moya.
5.- “Plany”, per la Srta. Roig, de Morera.
6.- “Brindis”. Estrena, de Mozart.
7.- “Himne a Santa Cecília”, de Pérez Moya.
8.- “La sardana  de la Pàtria”, de Montero.
          
Segona part
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1.- “El cant a la Senyera”, de  Millet.
2.- “Cançó d’amor”. Amb orquestra, de Grieg
3.- “Pàtria meva”, de Gols.
4.- “Al·leluya”, de Haendel. 1685-1759.
5.- ...

7 de juliol .- “ La Veu de Tarragona “, surt de nou a la 
palestra, aquesta vegada fora  del que estem acostumats, 
carta  de  Josep  Gols,  dirigida   a  Francesc  Bastos  el 
director de l’Arrendatària de Tabacs.

Gols li diu:
“Dispenseu  nom  atreviment  en  dirigir-me  a  vos  no 
valent-ne  cap  més  mèrit  que’l  d’  èsser  un  fervorós 
admirador vostre. En nostra estimada Tarragona, haveu 
sigut obsequiat amb ena sèrie d’actes grans , no tant com 
vos  en seu ambaixador, però tingueu la certesa que els ha 
sortit del cor o tots els tarragonins ens sentim orgullosos 
de vos de tenir-vos ja com a germà nostre i  com a fill 
predilecte de la ciutat.
“Mes  jo  no  vull  que  vos  entorneu  sense  fer-vos  una 
invitació.  Encara  que  nos  vostres  no  vos  obsequiessin 
amb una festa tota espiritual i digna de vos, no cregueu 
que no pogués  realitzar-se.  Aquí  a  Tarragona hi  ha un 
treconet frondosísim i escollit, on ja fa més de vint-i-cinc 
anys hi canten els nostres rossinyols m amb unes veus tan 
cristal·lines,  que  corprenen  el  qui  les  sent.  Es  l’Orfeó 
Tarragoní.  Torneu  a  Tarragona,  vostra  pàtria  nova,  i 
entre  les  divines  melodies  els  clàssics  dels  segles  XV  i 
XVI, oireu un enfilall de cançons de la terra que tenen un 
encís i una dolçor com cap altres del món. Oireu “Oh quin 
ben oco ¡” de Lassus i en grandiós i magnífic  “Credo de la 
missa  del  Papa  Marcelo“  de  Palestrina.  Oireu”  El 
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Rossinyol”, “El Pardal“, “La Viudeta“, “La Nit de Nadal“, 
la qual audició produirà en vos un goig tan gran, que farà 
vos  oblideu  que  aquelles  penes  nostres  de  que  ens 
parlàreu en el banquet amb que vos han obsequiat.
“L’Orfeó  tindrà  sa  major  glòria  un  obsequiar-vos 
confeccionant en programa digne de vos i de lo molt que 
haveu fet per Tarragona”. 
Al grau de la catalanitat de l’Orfeó és ben palès. Francesc 
Bastos, aragonès, Enginyer en cap de la nova fàbrica de 
tabacs,  feu  retirar   una  sèrie  de  metres  la  dita  fàbrica 
arran  de  les  importants  troballes   arqueològiques  que 
havien aparegut: la Necròpolis romano cristiana. El seu 
gest  de  conservació  del  jaciment,  li  valgué  el 
reconeixement públic municipal. Però més, enamorat de 
Tarragona i del tarannà dels catalans, el mestre Gols no 
tindria  cap inconvenient   d’escriure-li  en català.  A tots 
ens hauria de servir de pauta i exemple.    

Josep Gols. Mestre director de l’Orfeó 
Tarragoní
Seguint amb la Fàbrica de Tabacs, el 7 de juliol. Festa 
de la col·locació de la primera pedra.
No  es  el  moment  de  fer  fil  del  randa  la  crònica  del 
desenvolupament  de  la  gran  jornada,  però  si   que 
assenyalem  el  patriotisme  viscut  per  la  societat 
tarragonina  i  la  festa  assenyada  que  es  va  fer. 
L’Ajuntament obsequià la ciutat amb un  castell de focs a 
la  Rambla.  La  cobla  La  Principal  de  Valls.  Féu  una 
ballada de sardanes, i a més actuaren la banda de música 
del regiment  d’Almansa i l’Orfeó Tarragoní. Una entitat 
que necessitava  de tots els seus recursos econòmics, la 
cobla la portà i pagà  l’Orfeó sense cap ajut. Per la seva 
part,  per la seva part  el municipi  oferí  un dinar al Sr. 
Bastos a als alts empleats de la futura fàbrica, que havia 
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de representar un gran avenç per la prosperitat industrial 
de Tarragona.     

11  de  juliol.-  l’Orfeó  Tarragoní  conjuntament  amb  la 
banda de música  del  Regiment d’Almansa actuarà  pel 
Concert  benèfic  que  patrocina  l’Ajuntament.  Aquest  es 
celebrarà  al  Teatre  Coliseu  Mundial  el  dia  20.  Les 
localitats es vendran al local de l’Orfeó, a l’establiment de 
música de Pau Ricomà i a l’Ajuntament.

16  de  juliol  de  1923.-  El  nostre  Orfeó,  interpretarà  un 
concert  més  curt  del  que  fa  normalment  pel  fet  que 
compartirà  espai  amb  la  banda  militar  de  Luchana. 
L’actuació  es  preveu d’absolut  ple al  qual  assistiran  les 
principals autoritats militars. El concert tindrà dues parts 
diferenciades  tal  com  té  costum  d’oferir   l’Orfeó 
Tarragoní,  una  de  música  popular  catalana  i  l’altra  de 
polifonia universal.

17 de juliol.-  Si bé el diari no ens ofereix a la seva crònica 
la totalitat del programa interpretat, ens ofereix les grans 
virtuts d’algunes de les obres que més agradaren el públic 
que  omplia  el  Coliseu.  Esmentem les  que  menciona  el 
cronista. Agradà molt la popular catalana “Els fadrins de 
Sant Boi”  del mestre Pérez Moya a 14 veus.
L’ “Himne a Santa Cecília”, també del mateix autor Pérez 
Moya, senzillament va ser espectacular.
Com  també  interpretaren  els  orfeonistes  el  preceptiu 
“Himne a  la  Senyera”  del  mestre  Gols,  al  començar  la 
seva actuació.
El mestre Gols en el bell concert, en unes paraules pulcres 
i molt ajustades explicà el motiu de la bella i magnífica 
composició.  En  cant  gregorià  del  segle  XIV  i  una 

256



harmonia  encertadament catalana combinades, eren de 
tal manera que es confonien amb els magnífics efectes del 
“Brindis”...

14 de juliol .- Crònica periodística del concert benèfic del 
divendres al Mundial amb l’Orfeó Tarragoní i la Banda de 
Música del regiment de Luchana.

13 d’agost.- La Kermesse de l’Orfeó. Els preparatius per la 
festa  popular  que  organitza  tradicionalment  el  nostre 
Orfeó, estan avançats. Es contractà la cobla La Principal 
de la Bisbal que amenitzarà vàries audicions de sardanes 
com també en farà una al Saló Modern.

14 d’agost .- Festes de Sant Magí. Dia 18
A la nit amenitzarà la Kermesse de l’Orfeó Tarragoní la 
banda  de  música  militar  l’Almansa  al  passeig  de  Pi  i 
Margall. Aquesta festa popular s’organitza per a recaptar 
fons per a les classes gratuïtes  de solfeig de l’Orfeó, com 
també executarà uns ballables  la Cobla La Principal de la 
Bisbal.
 
28 d’agost.- Corresponent a la invitació de l’Ajuntament, 
el llorejat Orfeó Tarragoní  farà un concert les pròximes 
festes de Santa Tecla.
Per  aquesta  actuació  es  fan  els  assaigs  corresponents 
després  de  les  festes  organitzades  per  Sant  Magí.  El 
Consell  Directiu  prega a  tots  els  orfeonistes la  màxima 
puntualitat no només als assaigs sinó també per a tractar 
afers de l’Orfeó .
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2  de  setembre.-  Del  programa  previst  del  Diari  de 
Tarragona. Dia 23 de setembre. 
L’Orfeó  Tarragoní  i  la  cobla  La  Principal  de  la  Bisbal 
actuaran  al  Coliseu  Mundial.  Les  entrades  seran  per 
invitació i tindran preferència els associats i protectors de 
l’Orfeó.  

1924

Diario de Tarragona
3 de maig.-  Ahir a la nit després de l’assaig general,  el 
president  de  l’Orfeó  Tarragoní  donà  compte  als 
orfeonistes  del  fet  d’haver  signat  l’escriptura 
d’arrendament per 5 anys a favor de l’Orfeó pels amplis 
locals annexos del Teatre Principal.
Així mateix es notificà als presents haver-se ultimat els 
treballs i esforços relacionats amb l’excursió projectada a 
Alcoi i Alacant pel l7 de juny  proper.
Les  dues  artistes  tarragonines  de  l’Orfeó  Tarragoní 
Regnard i  Aymat van ser efusivament aplaudides  en el 
Concert celebrat al Casino Unió Comercial de Vilafranca 
del  Penedès.  Però  on  l’entusiasme  de  la  distingida 
concurrència es va fer palès en especial, va ser a l’escoltar 
la  composició  “De  bon  matí”  de  Xavier  Gols.  Aquesta 
composició agradà tant  que Gols, fill  del mestre Josep 
Gols, es veié obligat  a sortir  a escena  vàries vegades per 
a  correspondre   als  insistents  aplaudiments.  Seient  al 
piano  i  acompanyat   de  la  Srta.  Regnard,  executà 
novament la partitura.
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14 de maig.-  Pel dissabte vinent a les 10 de la nit,  s’ha 
convocat una Junta General extraordinària de l’Orfeó per 
tractar del canvi de local.
 
18 de maig  de 1924.- Convocada pel president de l’Orfeó 
Tarragoní el  Sr.  Josep  Ventosa  i  Marquès,  i  previ 
consentiment de tots els requisits  legals,  tingué lloc la 
Junta  General  extraordinària  de  l’entitat  amb 
l’assistència dels socis protectors i  orfeonistes. S’acordà 
en  mig  de  l’entusiasme  dels  presents  el  trasllat  al  nou 
local  de  la  Rambla  de  Sant  Carles  núm.  14.  El  trasllat 
representa una gran millora per a l’entitat  de l’Orfeó,  i 
l’antic Teatre Principal i  les sales annexes en troben en 
immillorables  condicions  per  a  poder   d’aquesta  forma 
donar renovat impuls a la seva  obra cultural i artística.

17 de maig.- Al teatre Principal han començat les obres de 
remodelació del mateix Orfeó.

26 de maig.- Es prepara una excursió amb motiu de les 
olimpíades llevantines pels dies 5 a 9 de juliol. Entre les 
institucions  les  dignes  corporacions  tarragonines  ha de 
participar-hi l’Orfeó  Tarragoní.

Els  concerts al Teatre Principal d’Alacant
5 de juliol.- L’Orfeó Tarragoní  cantà entre altres vàries 
composicions l’ “Himne a la Senyera” del mestre Gols, i 
”l’Himne d’Alacant” del mestre Latorre.
El  concert  desbordà totes les  previsions i  fou apoteòsic 
per  part  de  l’Orfeó  Tarragoní  magistralment  dirigit  pel 
mestre Josep Gols. Es va programar per la nit al Teatre 
Principal alacantí on no hi cabia una agulla més, era ple 
d’un públic selecte i enfervorit que aplaudí com poques 
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vegades havia fet les  intervencions de les composicions 
populars  catalanes,  sardanes,  música polifònica  i  sacra. 
Varies  de  les  seves  composicions  tingueren  l’honor  del 
bis,  i  les  dues  hores  de  concert  dividit  en  tres  parts 
passaren  volant  per  aquell  públic  entusiasta  que  veia  i 
sentia  el  que potser mai havia  viscut.  La premsa no fa 
menció  del  programa  a  interpretar,  però  estem  segurs 
que  va  ser  el  de  les  grans  ocasions.  La  Senyera,  que 
prèviament  havia  sigut  col·locada  al  palau  municipal, 
s’havia  passejat  després  pels  carrers  cèntrics  d’Alacant. 
La nostra manifestació cultural, va ser deguda pel nostre 
mecenes Lluís Bonet i Amigó. Les autoritats tarragonines 
van ser presents a les olimpíades,  amb el Club Gimnàstic, 
els seus atletes, el Club Nàutic,  sardanistes tarragonins 
amb la cobla La Principal de la Bisbal , i com no ‘`Orfeó 
Tarragoní  entre  elles  els  membres  de  totes  les   Juntes 
Directives  i anaren a bor del vaixell “ Jaime II” que arribà 
a les 6 de la tarda on els esperava una gernació que s’ 
apropà  al  moll  alacantí  per  veure  el  gran  espectacle 
multicolor   que  vivien.  Foren  rebuts  per  una  nodrida 
representació d’aquell    Ajuntant.  Es formà una vistosa 
comitiva  formada  per,  per  batidors  de  la  Guàrdia 
Municipal d’Alacant, Guàrdia Urbana de Tarragona, clubs 
Nàutic i Gimnàstic, Cobla La Principal de la Bisbal , Orfeó 
Tarragoní amb el seu estendard. Autoritats i seguici amb 
més de 260 persones. 
A cobert, l’Orfeó Cantà l’ “ himne a la Senyera i l’ Home la 
ciutat d’Alacant. Per la nit s’ inaugurà una exposició de 
pintura i fotografia tarragonina i a l’hora  intervenia La 
Principal  de  la  Bisbal,  i  les  autoritats  tarragonines  s’ 
s’hostatjaren a l’hotel Samper l’Alacant.
El dia següent l’Orfeó Tarragoní oferí en concert al Cercle 
Continental amb en ple absolut.  Lliurant-se-li un trofeu 
de  record,  i  l’Ajuntament  d’Elx  oferí  als  orfeonistes  un 
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banquet, i les sardanes foren la gran atracció del públic 
realment embadalit amb el moviment de la nostra dansa. 
Els  nostres diaris ens informen puntualment  com també 
de  les proves esportives  a van com atletes, fos en Hokei, 
Water polo o regades, però  ho deixen perquè no entren 
en l’ àmbit de la entren  història. 8 de juliol. Telegrama de 
l’ Alcaldia, “ Ahir  nit l’Orfeó Tarragoní obtingué un èxit 
esclatant  al  teatre  Principal  tot  ple.  Viu  l’Alcalde  i 
comissió  permanent  se’ns  convida  a  dinar  a  Elx. 
Representació  Tarragona,  organització  Olimpíada 
llevantina,  com  homenatjats  de  triomf  en  triomf, 
Salutacions  a  la  Corporació.  Una  Abraçada.  Francesc 
Vergés.

9-7- 1924.- Copa donada pel Cercle Unió Mercantil  a l’ 
Orfeó  Tarragoní  pel  concert  del  dia  4.  Llaçada  a  la 
senyera per l’Ajuntament l’  Alacant. Copa a la Cobla La 
Principal  de  la  Bisbal,  obsequi  de  l’Ajuntament  per  la 
cooperació a les festes de la Olimpíada. Lunch del Casino 
els orfeonistes. El Sr. Dalmau President de l’Associació de 
la Premsa de Tarragona, va ser objecte d’un homenatge 
pels periodistes d’ Alacant, que li oferiren un banquet a 
un cèntric hotel, al  qual hi  assistiren a més el Sr. Alcalde 
de Tarragona , periodistes , Lluís Bonet i consellers Srs. 
Nogués i Oliva.
Hem extret les notícies del diari La Cruz i ara en dinem 
algunes  més   del  Diari  de  Tarragona  9  de  juny,  les 
ballades de sardanes es faran a diversos llocs de la ciutat, 
per  la  tarda  es  celebraran  a  la  plaça  dels  Màrtirs,  i  la 
Banda  Municipal  l’Alacant  interpretarà  vàries 
composicions festives  a la plaça del Teatre Principal. 

1  de juliol.  Sardanes  al  popular  barri  “  Porta  d’Alcoi  “, 
desprès  haurà un festival a la plaça de Toros d’Alacant, 
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per la Banda de música Municipal, L’Orfeó Tarragoní i la 
cobla  empordanesa  de  La  Bisbal.  L’acceptació  de  les 
sardanes  va  ser  impressionant,  i  una  gentada  sempre 
havia  a  les  ballades,  en  aquest  cas  a  Benalua,  i  a  dos 
quarts de cinc , novament actuava l’ l’ Orfeó Tarragoní i la 
cobla a la ciutat d’Elx, i per la nit tornaren a Alacant. El 
dia de la rebuda de l’ambaixada tarragonina  deixava un 
gran  record  triomfal.  Els  excursionistes  van  fer  una 
excursió artística  els dies 2 a 8  juliol,  Anotant diversos 
telegrames  creuats  entre  els  les  autoritats   i 
excursionistes.                                                   

L’Orfeó Tarragoní  a Constantí 
19 de juliol.- Pel vinent dia 2 d’agost el llorejat i estimat 
Orfeó,  farà una excursió artística  a la vila de Constantí 
amb  motiu  del  segon  dia  de  la  festa  major,  cantant  a 
l’església  de Sant Feliu de la vila.
Ens  valguèrem  del  president  del  Centre  d’Estudis  de 
Constantí  el  Sr.  Josep Sabaté  i  Sans  perquè  ens  fes  la 
corresponent recerca.

20  de  juliol.-  Amb  motiu  del  traspàs  del  poeta  i 
dramaturg Àngel Guimerà, glòria de les lletres catalanes. 
La Junta directiva de l’Orfeó, interpretant el sentir dels 
orfeonistes, ha tramès aquest telegrama:

Barcelona . Pere Aldavert. Petritxol, 4. 

L’Orfeó tarragoní serà representat a l’acte d’enterrament 
excels patrici Àngel Guimerà i recordarà sempre cantant 
estrofes i els seus versos immortal. El Consell.
Com  a  homenatge  darrer  que  dedica  al  poeta,  l’Orfeó 
plora el mestre enviant una corona de flors per l’acte de 
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l’enterrament  i  posant  la  Senyera  amb crespó  negre  al 
balcó principal de l’entitat.
Per no haver arribat a les nostres mans fins el diumenge 
el matí de la funció que es donà abans ahir al Teatre – 
Cine  (Tarragona)  per  honorar  la  memòria  del  gran 
dramaturg Àngel Guimerà, no va veure la llum la nostra 
edició  del  diumenge,  cosa  que  lamenta  el  diari.  Abans 
d’ahir de 9 a 10 de la nit es va veure materialment envaït 
el  passeig  central  de la  Rambla de Sant  Joan escoltant 
l’Orfeó Tarragoní com el Grup Tarraco.
A les 10, amb el seu estendard es dirigí al Teatre – Cine 
on  la  excel·lent  companya  de  Jaume  Borràs  posarà  en 
escena una obra de Guimerà.
El teatre estava totalment ple sent un èxit de crítica, bon 
art i professionalitat dels actors. L’Enrenou en produí per 
no haver-se preocupat seriosament el diari del que havia 
de succeir, donant una informació totalment errònia.
Per saber què havia passat, consultàrem el diari catòlic La 
Cruz que ens treu de dubtes: Actuaren la Societat Coral 
l’Ancora i les bandúrries Tarraco, que també interpretà la 
sardana “La Santa Espina” de Morera, interpretada molt 
bé pels nostres coristes.

11 d’agost.- Properes festes de Sant Magí.

Pel dia l8.- Cantarà les solemnes completes la capella de 
música del mestre Roig. 
Després de l’arribada de l’aigua de Sant Magí, al Pla de la 
Catedral  concert  per  una  de  las  bandes  de  música 
militars.
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19 de setembre.- Com estava anunciat es reuní la Junta 
directiva  de  l’Orfeó  Tarragoní,  a  fi  d’organitzar  uns 
quants  actes  a  honor  dels  nostres  excursionistes  de 
l’Orfeó.  A  la  congregació  també  es  presentaren  alguns 
representants del “Grup València” con en Ruiz, periodista 
d’Alacant, Lluís de Salvador i periodistes de la ciutat.
A les 10 de la nit concert extraordinari de l’Orfeó al Teatre 
d’Acció  Popular  Catòlica  amb  la  col·laboració  de  la 
prestigiosa  cobla  La  Principal  de  la  Bisbal.  Entre  les 
interpretacions de l’Orfeó anotem “Nit de vetlla” de Josep 
Gols,  i  unes  quantes  cançons  populars,  iniciant  amb 
“l’Himne a la Senyera”, també del mestre Gols. 

Any 1925

Diario de Tarragona
11  de  febrer.-  Concerts  quaresmals.  La  primera  entitat 
coral  l’Orfeó  Tarragoní  organitza  una sèrie  de  concerts 
que tindran lloc al seu estatge social, podent anunciar que 
el dia 1 de març per la tarda amb la valuosa col·laboració 
de  la  senyoreta  Mercè  Plantada  que  acompanyarà  el 
mestre pianista Xavier Gols i Soler.
A  la  consergeria  de  l’Orfeó  s’ha  obert  una  relació  per 
aquest  concert  pels  associats  i  protectors  que  vulguin 
assistir-hi, i només reservat a ells.
A  les  7  de  la  tarda  a  l’Acció  Popular  Catòlica,  després 
Metropol,  pronunciarà  una  conferència  el  musicòleg 
investigador  de  la  música,  Mn.  Higini  Anglès  sobre  el 
tema  “El  cant  popular  a  Catalunya”,  que  interpretaran 
diversos apartats membres de l’Orfeó Tarragoní. 
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7  de  març  de  1925.-  El  tarragoní  il·lustre  Joan  Ruiz  i 
Porta escriu una carta de lloança relacionada amb l’ Orfeó 
Tarragoní, dirigida al notari Gramunt. 

14 de març.- La veterana entitat  amb els seus cantaires 
organitza per demà diumenge a les 6 de la tarda el segon 
concert de quaresma del concertista M. Llobet, dedicant 
la tercera part a música popular catalana, anotant obres 
com “El testament de l’Amèlia”, “La filla del marxant”, “El 
mestre”  i  algunes  més  interpretades  magistralment  pel 
Sr. Llobet.
Del mes de març, dia 10 , tenim les primers antecedents i 
per la  consecució en arrendament del  Teatre  Principal. 
L‘Orfeó no tenia els cabals suficients  per fer-se amb les 
instal·lacions   del  teatre  vuitcentista.  Així,  tenim  un 
document   pel  qual  el  Banc  Comercial,  te  en  dipòsit 
quatre títols del Deute Exterior d’ Espanya el 4 per cent, 
com a garantia de les costes de l’arrendament, i així ho fa 
constar l’ Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, propietari 
,al  Prior  Mm.  Antón  Parera  i  Constantí,  vilment 
assassinat  amb  la  Revolta  de  1936,  donant  raó  de  la 
guàrdia dels referits títols.
També transcrivim la copia d’una carta dirigida al mateix 
Hospital,  subscrita  del  President  l’Advocat  Josep 
Ventosa, que presumiblement feu la fiança.

19 d’abril .- Grup d’estudiants madrilenyes. 
En un gest de bona voluntat i amb el desig de conèixer la 
nostra ciutat,  han arribat l5 noies de Madrid de 8è.  de 
Batxillerat  amb  els  seus  professors  o  professores  que 
seguiran  els  cursos  per  titular-se  de  mestra  a  l’Escola 
Normal.
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Tingueren  ocasió  de  veure  i  contemplar  el  nostre  ric 
folklore Català com el d’una ballada de sardanes amb “Nit 
de  Vetlla”,  sent  també  acompanyades  per  l’Orfeó 
Tarragoní  que  cantà  unes  composicions  que  dirigí  el 
mestre Gols. Els excursionistes a més de visitar la ciutat, 
admiraren Poblet i Santes Creus.

7 de maig.- El diumenge vinent s’anuncia nova audició de 
sardanes organitzada per l’Orfeó Tarragoní als locals de 
l’entitat  ensenyant-se  a  més  el  punteig  de  la  sardana, 
comptar i repartir. 

Visita d’un Orfeó forà
20  de  maig.-  El  dijous  vinent  a  les  12,  arribarà  a 
Tarragona l’Orfeó “Renaixement” sent rebut per l’Orfeó 
Tarragoní  i  ambdós  orfeons  prendran  part  en  la 
interpretació del  poema de Mancinelli  “Frate  Sole” que 
forma  part  del  programa  que  s’anuncia  al  Teatre 
Tarragona.  Aquest  Orfeó  serà  rebut  per  una  àmplia 
comissió  de  cantaires  tarragonins,  traslladant-se  tots 
plegats a les Cases Consistorials on interpretaran vàries 
cançons dels del seu repertori.
 
24  de  maig.-  L’Orfeó  Tarragoní  ha  cursat  una  trucada 
telefònic  que  diu:  “En  compliment  de  l'acort  pres  pel 
Consell  Directiu  de  l’Orfeó  i  de  tots  els  orfeonistes 
felicitem  l’Orfeó  Català  per  sa  gloriosa  excursió  i  dels 
triomfs  aconseguits  i  enlairant  els  cants  de  la  terra”. 
President Ventosa i mestre Gols.
Mateix dia. La directiva de l’Orfeó amb la impossibilitat 
de  poder-ho  fer  personalment,  ens  prega  que  aquesta 
tarda a les tres, L’Orfeó “Renaixement” en consideració a 
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la  visita al  local  social  de l’entitat  un executaren vàries 
composicions del seu repertori.
 
26 de maig.- El Grup excursionista de l’Orfeó Tarragoní 
ha  fixat  pels  dies  31  del  corrent  i  1  de  juny  celebrar 
l’excursió al massís del Montseny passant pel Matagalls, 
Santa Fe i Sant Marçal.

27  de  maig.-  Per  l’excursió  al  Montseny  el  Grup 
excursionista  de  l’Orfeó  ha  rebut  vàries  inscripcions 
d’elements  del  “Centre  Excursionista  Muntanyenc”  de 
Barcelona, que han sigut degudament ateses. 

L’Orfeó Tarragoní a Vila-seca
28 de maig.-  Pel  diumenge vinent,  dia  3l  per  la  nit  es 
traslladarà a Vila - Seca el llorejat Orfeó Tarragoní  que 
tant  encertadament  dirigeix  el  mestre  Josep  Gols  i  la 
professora  senyoreta  Antònia  Quesada.  En  quant  al 
concert  -  comenta  el  diari-  hi  ha  molt  d’entusiasme  i 
expectació a la dita població.
Com que el rotatiu tarragoní no ens parla més ni de Vila- 
Seca ni de la massa orfeònica, anàrem a consultar el diari 
catòlic “La Cruz” de Tarragona no trobant cap referència 
del  concert.  En aquest  cas  ens  valgueren  del  Sr.  Josep 
Malapeira,  tot  una  autoritat  musical   a  Vila-  Seca  de 
Solcina.
 
7 de juny.- L’Orfeó ha contractat la cobla La Principal del 
Camp que amenitzarà amb una ballada de sardanes per la 
nit de la diada del Corpus a l’estatge social de l’Orfeó del 
Teatre Principal.
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8 de juliol .- El diumenge vinent  dos quarts de neu de la 
nit, tindran lloc una sèrie de “Vetllades d’estiu” per a 
afiliats  i  socis  de  l’Orfeó  Tarragoní  al  camp  d’esports 
tancat  i  tot  guarnit  com  la  revetlla  de  Sant  Joan, 
obsequiant-se a l’interior del recinte amb cafè i refrescos 
entre  els  assistents.  Entre  mig  de  les  actuacions 
s’interpretaran algunes sardanes que executarà la cobla 
La Principal de Valls.
 
30 de juliol.- Les nostres dues entitats del Club Gimnàstic 
de  l’Orfeó  Tarragoní  preparen  conjuntament  la  gran 
“Kermesse” per les festes de Sant Magí.
 
13 d’agost.- El president de l’Orfeó envia invitacions pel 
concert  que  ha  de  celebrar  l’Orfeó  La  Llanterna  de 
Terrassa al teatre Principal per la nit. 

18 d’agost.- Les entitats Orfeó Tarragoní i Club Gimnàstic 
s’organitzen en actes conjunts per les festes de Sant Magí.
 
Dia l9 a les 11 del matí concert de sardanes per la cobla 
Barcelona.
11  d’agost.-  Inauguració  de  la  ”Kermesse”  de  l’Orfeó 
Tarragoní i del Gimnàstic el dia 18. Al camp d’esports de 
la  Avinguda  de  Catalunya,  oferiran  en  gran  concert  la 
prestigiosa  cobla  Barcelona  a  la  banda  de  música 
d’Almansa.  Per  la  nit  la  banda  de  música  de  Luchana 
actuarà al Pla de la Catedral.

Pel dia 19 d’agost.- A les 11 del matí la cobla Barcelona 
celebrarà un concert de sardanes al local de l’Orfeó amb 
la banda militar d’Almansa.
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21 d’agost .- Va celebrar-se el dia de Sant Magí l’anunciat 
concurs  de  sardanistes  organitzat  per  la  secció  de 
sardanes de l’Orfeó Tarragoní. Foren membres del jurat 
els senyors, el mestre director  Josep Gols, Jordi Pedrol, 
Josep  Arana,  Sebastià  Comes  i  Alfred  Gilabbert.  Se 
celebrà  al  camp d’esports  del  Gimnàstic,  intervenint  la 
cobla Barcelona.
Última  setmana  d’agost.-  Entre  els  socis  de  l’Orfeó 
Tarragoní  s’està  formant  una  secció  de  músics,  que  es 
pensa integraran una cobla,  una activitat  que el mateix 
Orfeó vol potenciar en pro de la nostra cultura.

19 de setembre. La Veu de Tarragona “.
La nostra primera entitat musical començà el dia l5  les 
classes de solfeig i   assaig de corda i  de conjunt,  i  que 
durant   aquest  curs  es  desenvoluparan  segons  aquest 
horari:
Dilluns. Nois a dos quarts de set; contralts a dos quarts de 
vuit, i baixos a dos quarts de seu del vespre.
Dimarts: Soprans a dos quarts de vuit i tenors segons a 
dos quarts de deu.
Dimecres: A dos quarts de set. Senyoretes, (Solfeig), a dos 
quarts de vuit i barítons a dos quants de deu.
Dijous:  senyoretes (solfeig) a dos quarts de vuit, i tenors 
primers a dos quarts de deu.
Divendres:  Nois:  a  dos  quarts  de  vuit  i  conjunt  a  dos 
quarts de deu .
Dissabte: (solfeig) senyoretes a dos quarts de vuit.
La  secció  d’homes  tindrà  classes  de  solfeig  cada  dia, 
desprès  del assaig de corda respectiu.
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13  de  desembre.-  Organitzada  per  l’Orfeó  Tarragoní  es 
prepara del  dia 3 de maig vinent,  que és Pasqua de la 
Pentacosta, una excursió a Montserrat. Pels primers dies 
de  l’any  s’anuncia  una  visita  a  Tarragona  de  l’Orfeó 
Montblanquí que actuarà al Teatre Principal.
Els mestres Gols i Català oferiran demà un gran concert 
al Teatre Còmic de Madrid.
A part dels dos únics possibles concerts no confirmats de 
Constantí i Vila- Seca , les actuacions de l’Orfeó Tarragoní 
son  gairebé  nul·les  des  de  fa  llargues  temporades. 
L’Orfeó, i ens ho comenta sempre la premsa, es limita a 
complir  els  seus  deures  d’administració  i  socials  com 
l’enviament  de  telegrames  de  condol,  cicles  de 
conferències,  visites d’Orfeons forans a Tarragona,  amb 
només unes curtes actuacions, la molt bona entesa i de 
col·laboració  en  l’Orfeó  i  el  Club  Gimnàstic  amb  l’afer 
sardanista  amb  nodrides  ballades  de  sardanes,  tot 
encaminat al sosteniment de la institució i a les reunions 
generals estatuàries amb els seus canvis de Junta.
Deduïm que degut a que el mestre Gols romania apartat 
per una llarga malaltia, a la que tots estem exposats, les 
actuacions previstes s’haguessin fet amb la col·laboració 
important  de  la  professora  Srta.  Quesada.  Escara  més; 
creien de el mestre Josep Gols passà una bona temporada 
en una gran gira de concerts particulars acompanyat dels 
mestres com Català,  Gibert,  Roig i  per algun altre  més 
que mai ho sabrem . L’Orfeó l’auto imposà una limitació 
artística? . Es volgueren limitar les actuacions foranes?. 
Un altre fet, després  sembra el seu fill ja anà per les seves 
con a concertista compositor. 
19  de setembre.-  El  dia  l5  començaren   les  classes  de 
solfeig i els assaig de corda i de conjunt, duraran tot el 
curs,  havent  a   dos quarts  de set  els  nois,  desprès els 
homes (sense  els  baixos),  les  contralts  a  dos  quarts  de 
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vuit, els baixos ho faran a dos quarts de deu. (Continuar-
lo)        
Què ens portarà el nou any de 1926?

Any 1926

Diario de Tarragona
28  de  febrer.-  El  teatre  Principal  primer  concert 
quaresmal dels que ha preparat l’Orfeó Tarragoní, aquest 
serà  amb l’actuació  de  la  cantant  Mercè  Plantada  que 
serà acompanyada pel mestre Josep Gols.  

27  d’abril.-  Concert  de  l’Orfeó  Tarragoní  ,  dedicat  els 
socis, protectors i famílies que avui tindrà lloc al Teatre 
Saló Modern de la nostra ciutat

Primera part
1.- “Muntanyes del Canigó”, de Morera.
2.- “El pardal”, Pérez Moya.
3.- “Sota de l’Olm”, Morera.
4.- “La donzelleta”, Pérez Moya. 
5.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco. Estrena. 
6.- “La Silena”, Comellas i Ribó. estrena.
7.- “La sardana de les Monges”, de Morera. 

Segona part
1.- “Santa Cecília”, de Pérez Moya.
2.- “Barcarola”, Gols.
3.- “Brindis”, Mozart.
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4.- “Ave Verum”, Saint-Sïns. Estrena.
5.- “Cirerer florit”, Sardana, Català.
6.- “Credo de la missa del Papa Marcelo”, de Palestrina 
(l524-1594).
 
2 de febrer.- Junta General ordinària aprovada a l’últim 
en un sessió plenària. Nova Junta directiva.
 
President.- Josep Ventosa i Marquès
Sots  president.- Josep Bru i Balart.
Secretari.- A. Gilabert i Punsoda.
Sots secretari.- Josep Monrabà i Martorell.
Tresorer.- Joan Rión i Bové.
Comptador.- Josep Fuster i Pomar
Bibliotecari 1er.- Manel Vidal i Vilà. 
Bibliotecari 2n.- Joan Garrido i Barba.

Vocals: 
Rosalia  Garcia,  Montserrat  Vallvè,  Neus  Garrigosa  i 
Duran,  Joan  Pons,  Salvador  Masdeu,  Salvador  Nieto, 
Josep Gual, Salvador Ribé, Lluís Gombau i Josep Moltó.
 
Mitjans de febrer.- Festa d’Homenatge.
El  dissabte  passat  a  l’Orfeó  Tarragoní  es  va  fer  un 
homenatge  a  l’elenc  artístic  de  l’entitat  amb  el  Teatre 
Català  al  Principal.  Es  celebrà  un  àpat  a  l’Hotel 
Internacional  amb  la  totalitat  de  directius  amics  de  la 
secció del Teatre Català els Srs. Ventosa i Pujol amb els 
delegats principals actors veiérem a Quintana, Atmetller, 
Tarrida, Aróstegui i Casanyes. Entre parlaments i el desig 
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de continuar, es brindà amb xampany Gobarde elaborat a 
Tarragona.
 
31 de març.-  Cada dia de 7 a 8 del  vespre és oberta la 
secretaria de l’Orfeó per una relació d’inscripcions per a 
menors de 6 anys que desitgin formar part de la secció de 
vents  de  l’Orfeó  Tarragoní.  El  sots  director  avantatjat 
professor, Xavier, fill del Mestre Gols s’ha fet càrrec de la 
secció  amb  el  propòsit  de  donar  a  conèixer  los  belles 
composicions  que  els  grans  mestres  tenen  escrites 
expressament per cors infantils.
El setmanari “La Veu de Tarragona” del dia 1 de maig, ens 
ofereix un article de fons signat per S.  titulat  “El Concert 
de l’Orfeó Tarragoní”, que diu en un fragment:
“Sortim  del  Concert  que  l’Orfeó  acaba  de  donar  en 
obsequi  dels  seus  socis  protectors  i  ressonen dintre  de 
nosaltres les harmonies plenes, grandioses, de l’Amen del 
Credo de la Missa del Papa Marcel d’en Palestrina.

“Encara tenim Orfeó!!!
“El mestre Gols ha sortit novament a l’escenari tarragoní i 
davant dels seus cantaires ha commogut les ànimes amb 
els cants de la terra mare. El mestre Gols s’ha estisorat 
aquella barba bíblica que tant li esqueia i l’Orfeó també 
ha estisorat uns mica la seva potència musical: qui sap i 
trobaríem una relació entre les dues estisorades, a l’estil 
de Samsó, la força i els cabells. 
“S’estrenaren “Muntanyes regalades” de Sancho Marraco, 
“Sileta” i “Enyor”, de Comellas, aquest ple de dificultats i 
senzillament  encisador  d’harmonia;  “Ave  Verum”  de 
Saint-Saens,  delicadíssim  i  el  “Cirerer  florit”  de  Català 
que valgueren sorolloses ovacions a l’Orfeó, i el  Mestre 
Gols de solista.
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“A la “Sardana de les Monges” i especialment a “Sota de 
l’om”, es on més notàrem que l’Orfeó no arriba a aquella 
plena plenitud d’altre temps: són dues composicions que 
l’Orfeó  dominava  i  cantava  de  manera  meravellosa  i 
insuperable, i en la nit passada, amb tot i ésser dites amb 
valentia i afinació, no arribaren a aquell grau insuperable 
que abans tenien, potser per manca del degut equilibri en 
les  cordes,  potser  per  la  considerable  renovació  que 
notàrem en l’estament cantaire”.
Creiem és una de les crítiques més ben assolides per la 
seva equanimitat i raonament.

1 de maig.- Se’ns informa, per “La Veu de Tarragona“ que 
l’ Orfeó Tarragoní, obrirà les portes del Teatre Principal 
per tal d’inaugurar la temporada teatral d’hivern. Un lluït 
estol d’aficionats de l’Orfeó col·laboraran a les funcions 
programades.

1 de maig .- De nou “La Veu de Tarragona“ ens ofereix un 
article de fons signat per S.  Titulat “El concert de l’Orfeó 
Tarragoní“, al Teatre Principal, heus ací uns apartats:

“Encara tenim Orfeó!”
“El mestre Gols ha sortit novament a l’escenari tarragoní i 
davant  dels  seus  cantaires  ha  commogut  les  nostres 
ànimes amb els cants de la terra  mare. El mestre Gols 
s’ha estisorat aquella barba bíblica que tant li  esqueia i 
l’orfeó,  també  ha  estisorat  una  mica  aquella  potència 
musical: qui sap si trobaríem una relació entre les dues 
estisorades, a l’  estíl  de Samsó, la força i els cabells.  Si 
l’arribessin  a  trobar,  valdria  la  pena  de  pensar  en  el 
remei, Ha estisorat una mica sa potència l’  Orfeó, però 
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assoleix conjunts bellíssims, d’ una homogenitat l’ orgue 
refinada .
”A la “Sardana de les Monges” i  especialment “Sota de 
l’Olm” on més notàrem que l’Orfeó no arriba a aquella 
plena plenitud d’altre temps, són dues composicions de 
l’Orfeó  domina  i  cantava  de  manera  meravellosa  i 
insuperable, i en la nit passada, amb tot i ésser dites amb 
valentia  i  afinació,  no  arribaren  a  aquell  grau  de 
superioritat que abans tenien, potser per la falta del degut 
equilibri en les cordes. 
“Cal felicitar als cantaires i al Mestre i a la solista Srta. 
Pilar Roig que estigué molt justa i afinada, tot desitjant, 
però, que els concerts se repeteixin sovint.  Ara que tan 
senzill fopra organitzar verllades comptant amb el Teatre 
Principal.” 

15 de maig.- L’Orfeó prepara els concerts per juny i juliol. 
El primer es celebrarà amb motiu  del congrés Hispano- 
balear de farmacèutics a celebrar el mes vinent, i el segon 
serà.  a cura de la Societat  Filharmònica com a final de 
curs.

30  de  maig.-  Al  “Foment  d’Estudis”,  una  nova  entitat 
catòlica,  realitzarà  un  concert  mixt  entre  el  jove 
concertista  Xavier  Gols  i  L’Orfeó  Tarragoní  en  una 
completa  primera  part  en  obsequi  als  farmacèutics 
vinguts a la ciutat.

Segona part
1.- “Sota de l’Olm”, de Morera.
2.- “La donzelleta”, Pérez Moya.
3.- “Brindis”, Mozart.
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4.- “Ave Verum”, Saint-Saïns.
5.- “Muntanyes regalades”, estrena, Sancho i Marraco.
6.- “La sardana de les monges”, de Morera. Solista Pilar 
Roig.
28 de juny.- Gran concert de final de curs de la Societat 
Filharmònica de Tarragona al Teatre del Patronat Obrer. 
Avui divendres a les l0 de la nit. 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols.
2.- “La Sileta”, de Comellas.
3.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco.
4.- “L’Enyor”, estrena, Comellas.
5.- “Cirerer florit”, Estrena, Catalá.
6.- “Ave Verum”, Saint – Saïns.
7.- “Oh! quin bon eco”.- s. XVI, Lassus.
8.- “Barcarola”, de Gols. 

Segona part
1.- “Cançó d’amor”, de Gols. 
2.- “Pregària a la Verge del Remei”, Millet
3.- “Diumenge”, Dalclose.
4.- “Ballades de Formont”, estrena, C. Frank.
5..- “Pàtria meva”, Grieg.
6.-  “Al·leluia”,  de  l’oratori  el  Messies  de  Haendel. 
Orquestra i solista Pilar Roig. 
            Piano Benchstein de la Filharmònica. 

.- També “La Veu de Tarragona”, torna a parlar-nos el 26 
de juny en un article “El magnífic Orfeó Tarragoní. Tres 
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concerts”.  Veiem-ne  un  ampli  fragment.  El  concert  es 
celebrà al cinema Modern:
“Va ésser un concert magnífic d’estrena de composicions: 
ja  al  seu  temps  ocupà  la  nostra  atenció.  Després,  l’un 
darrera  de  l’altra,  sense  ni  temps  de  que  els  cantaires 
prenguessin  alè,  l’Orfeó  ha donat  tres  concerts:  el  dels 
periodistes i el del final de curs de la Filharmònica al local 
del Patronat; el de l’assembla de Farmacèutics al Teatre 
Principal.
 “No hi ha manera de ressenyar-los detingudament.
“En el concert dels periodistes, l’Orfeó omplenà una de 
les tres parts del programa, confiades les altres dues, una 
al Dr. Ramon Sabaté, canonge de la nostra Seu, que digué 
una oració vibrant i harmoniosa  a la digna Tarraco i a la 
Catedral  venerada  ;  l’altre  als  nostres  artistes  Català  i 
Gols  que  ratllaren  a  alçàries  fantàstiques:  l’Orfeó 
sostingué molt i molt bé tota mena de difícil competència 
amb els Mestres de l’Art.
“Podríem establir una gradació, un crescendo que s’inicia 
al  Cinema  Modern  i  que  creix  en  proporcions 
desmesurades i sense interrupció, passant pels concerts 
del  Patronat  i  culminant  en  el  Principal:  un  crescendo 
semblant  al  del  segon  acte  de  Tristany  i  Isolda,  quan 
l’Isolda  espera  al  seu  Tristany  i  al  cap  d’uns  minuts 
eterns, Tristany arriba i cau als braços de la seva Isolda.
“Sortint  del  concert  del  Principal,  després  del  “Ave 
Verum”  i  del  ”Credo”,  sentírem  la  plena  emoció  del 
definitiu triomf: tornen a tenir Orfeó! Visca!
“Es un bell miracle de la Junta i especialment del director 
Mestre  Gols  i  especialment  encara  d’aquest  sentiment 
sagrat que tot ho anima i vivifica i acobla i enforteix i fa 
triomfar.
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“Les  xiquetes  tarragonines  tenen  una  veu  exquisida; 
l’inoblidable  Gaudí,  quan assegurava que aquestes  veus 
sols poden ésser fruit del nostre Camp, deia una veritat 
gran com la nostra Seu.
“Aquell  Diumenge  amb  el  dringar  de  les  campanetes 
d’argent; aquella sardana del mestre Gols, delicadíssima, 
més dedicada encara cantada per les  verges de l’Orfeó; 
Pregària  a  la  Verge del  Remei  i  tot  i  especialment  les 
exquisides  Velades  de  Clermond  d’en  Cesare  Franch, 
agradaren a tothom i foren sorollosament aplaudides.
“Un  incident  del  darrer  concert  ha  posat  de  relleu  la 
necessitat imperiosa de que al Orfeó hi hagin, no un, sinó 
diferents solistes de corda: volem retre tribut d’admiració 
a la Srta. Pilar Roig, per la veu que posseeix, per la justesa 
d’afinació  i  per  la  plena  seguretat  amb  que  canta  de 
solista;  però  la  indisposició  d’aquesta  senyoreta, 
sortosament  molt  millorada,  demostra  abastament  la 
racional necessitat que indicàvem, majorment disposant-
se d’altres veus primeríssimes, que també reuneixen totes 
aquestes condicions desitjables per al més exigent”
Continua ...
La ponderació i la fermesa de les apreciacions en favor de 
l’històric  Orfeó,  ens  haurien  de  fer  reflexionar  per  la 
forma i estima que tenien els nostres orfeonistes per la 
superació que ells mateixos s’imposaven.
 
27 de juny.- Al diari de Tarragona hi ha grans elogis del 
concert  de  l’Orfeó  celebrat  en  el  dia  d’ahir.  La  nostra 
primera  entitat  musical,  tornà  pels  seus  furts.  El 
programa  ofert,  molt  ben  pensat  del  mestre  Gols  i 
Veciana ,  va ser apoteòsic amb visques a Tarragona i a 
l’Orfeó Tarragoní, de tota la societat musical tarragonina 
que omplí de gom a gom el popular teatre de la rambla de 
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Sant Joan,  i  amb les repeticions vàries la Filharmònica 
s’anotà un èxit apoteòsic. 

6 de juliol.- El cor de senyores cantants de l’Orfeó actuarà 
a l’Ensenyança cantant l”Ave Verum” de Saint-Saïns amb 
la  magistral  forma que acostumen a cantar  quan actua 
complerta  la  massa  coral,  dirigint  la  màgica  batuta  el 
mestre Gols.

1  d’agost de l926.-  Una feliç  idea ha tingut  la comissió 
organitzadora  que  les  dues  entitats  Club  Gimnàstic  i 
Orfeó  Tarragoní,  de  celebrar  al  Camp  d’esports  de 
l’Avinguda  de  Catalunya,  i  es  d’haver  pensat  en 
proporcionar  als  nostres  petits  una  tarda  d’esplai 
apropiada,  havent-se  preparat  jocs  per  la  mainada  i 
sardanes.

31 d’octubre.- Festes a Tarragona  
Avui comencen les festes patrocinades per l’Ajuntament i 
la  diputació  amb la  col·laboració  de  L’Orfeó  Tarragoní, 
l’associació  de  professors  músics  de  Tarragona  i   la 
societat coral l’Ancora amb motiu del cinquentenari de la 
fundació d’aquesta coral.
Assistiran a la trobada 20 entitats corals ide la unió de 
Cors de Clavé amb els seus estendards, ascendint des de 
la plaça dels Carros, Apodaca, Unió, Rambla de Sant Joan 
i  cap  amunt  fins  a  l’Ajuntament,  on  es  celebrarà  el 
lliurament  dels  estendards,  inclòs  l’Orfeó  Tarragoní  al 
qual se li imposà la medalla commemorativa que totes les 
societats corals presents obtingueren.
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CAPÍTOL IV

L'Orfeó ja té el que necessitava. El 
Teatre Principal

Any 1927

Diario de Tarragona
9  de  març  .-  El  divendres  vinent  a  les  8  de  la  nit  es 
celebrarà a l’Orfeó Tarragoní, la Junta general ordinària a 
fi  de  procedir  a  la  renovació  de  càrrecs,  aprovació  de 
comptes, i els temes que sorgeixin en el curs de la reunió.
L’Orfeó  prega  als  socis  l’assistència  a  la  reunió,  acte 
corporatiu per excel·lència. 

16  de  març.-  La  Junta  general  de  l’Orfeó  Tarragoní 
celebrada  darrerament  va  fer  renovació  de  càrrecs, 
quedant constituïda així:
President.- Josep Ventosa. 
Vice president.- Josep Bofarull.
Secretari.- Alfred Gilabert i Punsoda. 
Tresorer.- Joan Rión.
Comptador.- Jaume Fuster.
Bibliotecari.- Manel Vidal.
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20 de març .- La secció sardanista de l’Orfeó Tarragoní es 
constituí així:
President.- Josep Ametller.
Comptador.- Josep Monrabá.
Tresorer.- Jaume Fuster.
Vocals.- Joan Forès i Antoni Roca.

17  l’abril.-  L’Orfeó  Tarragoní,  que  creà  la  secció 
sardanista “Foment de la Sardana”, organitza per aquest 
dia, sardanes per la Principal del Camp del Tarragona, al 
Principal.

29 de juny.- L’Orfeó Tarragoní complint el propòsit que 
des de feia un temps perseguia, es proposa seriosament 
fundar  una  cobla  per  la  qual  compta  amb  valuosos 
oferiments. La “cobla de l’Harmonia” executarà sardanes 
per la tarda.

18 d’agost.-  Es munta per les entitats  Club Gimnàstic  i 
l’Orfeó Tarragoní la popular Kermesse on hi actuaran la 
banda de música d’Almansa i la cobla “La Principal de la 
Bisbal”.

30 d’agost.- Els membres de la colla del “Foment de la 
Sardana” de l’Orfeó, quedaren exposats a l’establiment de 
la  casa  Ollé  els  instruments  que  s’han  adquirit  pels 
sardanistes  de  l’Orfeó  Tarragoní  i  formar  la  cobla  en 
projecte.

15  de  setembre.-  Entre  els  acords  recents  de  la  Junta 
directiva aprovats va ser el de celebrar el concert anual el 
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corrent  mes  d’octubre  en  obsequi  dels  Srs.  Socis  i 
protectors de l’Orfeó Tarragoní.
També s’acordà inaugurar la temporada de teatre el dia 
23  l’octubre,  fent  un  contracte  amb  una  notable 
companya  teatral.  Aixa  reunió  s’acordà  activar  les 
gestions  i  els  assaigs  per la  nova cobla  de l’Orfeó  amb 
músics  de  la  ciutat,  els  assaigs  dels  quals  començaren 
properament per a presentar-se a la ciutat, a l’Orfeó i al 
món sardanista en general. 

Al casal de l’Orfeó Tarragoní
30 d’octubre.- Divendres per la nit es celebrà a l’Orfeó el 
primer concert pels socis, per les famílies i protectors el 
qual va ser molt concorregut com calia esperar.
La  massa  coral  va  ser  dirigida  admirablement  per  la 
batuta  del  mestre  titulat  Sr.  Josep  Gols,  demostrant 
trobar-se actualment en condicions òptimes. Feliciten el 
mestre  Gols  i  els  seus  disciplinats  deixebles  per  l’obra 
tant admirable que han escomès amb la celebració dels 
concerts  anuals  de  repàs  pels  nostres  associats,  i  que 
tenen la  seguretat  quasi  absoluta  que el  concert  vinent 
tindrà  una  comunió  absoluta  entre  els  orfeonistes,  el 
mestre i la massa social. El concert va ser un altre èxit del 
prestigiós Orfeó.
No sabem si existí algun acord de Junta formalitzat el seu 
dia, per tal que l’Orfeó només actuaria  en concert anual 
del  associats  o  si  excepcionalment  hi  havia  interès  en 
algun possible congrés a la ciutat.  No es fan actuacions 
foranes ni viatges que tant d’enrenou feien. Seria, doncs 
el mestre Gols qui no volgués excedir-se pel treball que 
tenia?  El  mestre  aportava  gratuïtament  moltes  hores,  i 
creiem se li deuria fer insostenible, Professor de música 
de  l’escola  Normal  de  Mestres,  la  seva  Acadèmia  de 
solfeig i piano; L’orquestrina que portava el seu nom, la 
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seva capella de música, i se li prepara un altra tasca, la 
direcció  de  la  nova  cobla  de  l’Orfeó,  els  deures  de  la 
societat de músics, i les altres tasques que fins ara no ens 
han transcendit.  Ho deixen a  les  mans del  lector.  Però 
això  sí,  l’excursionisme,  el  teatre,  el  seu  Foment  de  la 
Sardana i les revetlles del Gimnàstic foren activitats prou 
eloqüents de l’entusiasme que hi havia entre la gent de 
l’Orfeó.

12 de novembre.- El concert de Santa Cecília. L’Associació 
de Músics i L’Orfeó Tarragoní, convocaren el concert amb 
el  president  de  l’Associació  Sr.  Ernest  Badia.  Emili 
Gutiérrez,  músic  major  del  regiment  de  Luchana,  els 
professors músics Ricomà i Josep Pinet.
A tota Orquestra la gran missa “Pontificalis” de Perosi per 
la  capella  de música del  mestre Gols.  Després de l’acte 
religiós es va fer un àpat de germanor a l’hotel Europa. 

4  de  desembre.-  El  dia  de  la  Puríssima Concepció  una 
secció  del  Foment  de  la  Sardana  de  l’Orfeó  Tarragoní, 
obsequiarà la gran família orfeonista amb unes sardanes.
l8 de desembre.- Molt probablement el mes de gener es 
farà  la  presentació  de  la  cobla  fundada  per  L’Orfeó 
Tarragoní.  La   Dirigirà  la  el  mestre  Gols  i  s’ha  decidit 
dóna-li el nom de “Cobla La Principal de Tarragona”.

31 de desembre.- Aquesta nit a l’Orfeó Tarragoní, festa de 
l’Orfeó amb motiu de l’any nou i la presentació de la nova 
cobla, per les impressions recollides i del nombre de socis 
inscrits a la festa que organitza l’Orfeó, avui tindrà lloc a 
les dotze al Teatre Principal pels al·licients que hi ha pel 
nombre  de  senyoretes  que  assistiran  a  la  ballada  de 
sardanes i lung pels assistents.
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Durant un temps existí una secció en el sí de l’Orfeó el 
equip  juvenil  de  futbol  de  l’Orfeó,  E.  F.  23,  5  -  Orfeó 
Tarragoní  3  segons  anoten  del  diari  del  4  de  maig  de 
1927.

Any 1928

Diario de Tarragona
7  de  gener.-  Al  Teatre  Principal.  Concert  mixta  Orfeó 
Tarragoní  i  cobla.  Organitza  la  secció   sardanista  de 
l’Orfeó,  presidint  el  sots  president  Josep  Bofarull, 
interpretant   un  una  primera  part  un  grip  de  cançons 
com:

1.- “Himne a la senyera “, de  J. Gols
2.- “Brindis“, de Mozart
3.- “Fum, Fum, Fum“, Gols
4.- “Sota de l’olm”, Morera
5.- “Cançó de comiat“, Toldrà
6.- “El maridatge de les roses”, C. Franck
7.- “L’Emigrant“, Vives
8.– “Diumenge” Delcloze.

4 de febrer de 1928.- Junta Provincial de l’ Antituberculós
Al teatre Principal es celebra una festa Musical a cura de 
l’Orfeó  Tarragoní  amb  la  interpretació  d’unes  quantes 
cançons, la Banda de música del regiment d’Almansa, i el 
quintet del Sr. Jaume Rué .

14 de març.- Setmana Santa. Diumenge de Rams.
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En canta un” Miserere” de Mn. Tàpies per la capella de 
música de  la  catedral,  Schola  Cantorum del  Seminari  i 
l’Orfeó Tarragoní. 

15 de març de 1929.- Els components de “La Principal de 
Tarragona” de la secció Foment de la Sardana de l’Orfeó 
Tarragoní  desitgen  en  una  audició  de  sardanes, 
testimoniar l’afecte envers el mestre Gols director de la 
cobla, i que es celebrarà el pati del Teatre Principal a la 
qual podran assistir tota la família orfeònica de la secció.  

30  de  març.-  Assemblea  general  de  l’Orfeó  Tarragoní 
aprovada en renovació de càrrecs:

President.- Josep Bofarull i Estil.les. 
Vice president.- Jordi Pedrol i Solé.
Secretari.- Alfred Gilabert i Punsoda.
Tresorer.- Joan Estebanell i Maseras.
Comptador.- Jaume Fuster i Pomar.
Bibliotecari.- Jaume Vidal i Vilà 
Bibliotecari II.- Joan Garrido i Llurba.

Vocals:  Senyoretes:  Palmira Ribera i  Murciano,  Rosalia 
Borràs  i  Vives,  Assumpció  Jardí  i  Abelló,  Teresa 
Porqueras  i  Roig,  Senyors:  Salvador  Mateu  i  Caballé, 
Ramon  Solé  i  Murtra,  Pere  Ventura  i  Saperas  ;  Josep 
Vidal  i  Bru,  Anton  Solé  i  Ciurana,  Enric  Pinyol  i  Pau 
Alegret i Miró.
Es  parlà  en aquesta  assemblea.  de la preparació  de les 
noces  l’argent  de  la  fundació  de  l’Orfeó  solemnitat  de 
s’escaurà  l’any  vinent,  que  cal  pensar  serà  una  fita 
artística molt important per la ciutat, i no cal dir que la 
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nova Junta començarà, ja, el què i el com del que ha de 
ser necessari  per part  de L’Orfeó.  A la  mateixa reunió, 
s’acordà per unanimitat nomenar president honorari de 
l’Orfeó  al  protector,  mecenes  i  ex  president  Sr.  Josep 
Ventosa  i  Marquès.  Aquesta  és  la  primera  vegada  que 
l’Orfeó atorga una distinció d’aquesta mena.
  
31  de  març  de  1928.-  A  l’església  de  Sant  Francesc  se 
celebren les funcions de Setmana Santa que com els anys 
anteriors  solemnitza  l’Orfeó  Tarragoní  que  dirigeix  el 
mestre  Josep  Gols,  el  Dimarts  Sant  La  Germandat  de 
Jesús Natzaret tot commemoraran el 25 aniversari de la 
fundació, en una Hora Santa que tindrà lloc pel dijous

Una relació no complerta dels cantaires 
orfeonistes
Al lloc de la  corresponent de la desaparició de l’entitat, 
sabrem del  perquè no hi  ha ni  relació  de  socis  ni  dels 
cantaires  de  l’Orfeó,  aquest  és  un  dels  preus  d’una 
guerra. La massa coral  normalment tenia uns 150 o l70 
cantaires  màxim  lluny  els  que,  segons  sembla  havia,  i 
encara en dubtem, i sortosament el President de la S.C. 
Àncora Sr. Joan Bea,  topà quan cercava unes partitures o 
material  per nosaltres, una  relació no complerta de l’any 
1928, que relacionen tot seguit:

Dones contralts
01.- Maria Gonzalvo
02.- Conxita Gonzalvo
03.-  Francesca Potau
04.- Josepa Diloli
05.- Concepció Musté                           
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06.- Teresa Fort                                                              
07.- Teresa Porqueras
08.- Concepció Jordi
09.- Mundeta Serrà
10.-  Josepa Garrigosa 
11.- Maria Maideu
12.- Mercè Blanch    
13.- Maria Fa i Virgili
14.- Neus Garrigosa
15.- Antònia Quesada
16.- Joaquima Boronat 
17.- Teresa Estil·les
18.- Estil·les
19.- Carme Jornet
20.- Carme Català  
21.- Concepció Anglés
22.- Joana Palau
23 .- Maria Virgili
24.- Virgínia Pons
25.- Anna Tuset

Tenors Primers 
01.- Josep Gibert
02.- Joan Porqueras 
03.- Amadeu Martí    
04.- Joan Pons
05.- Salvador Maideu
06.- Vicens Gols
07.- Manuel Martorell
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08.- Rafel Olivé
09.- Vicens Forcadell
10.- Alfons Gay 
11.- Josep Mª Solé i Ciurana 
12.- Ramon Forés
14 .- Joan Marinè
15.- Antón Lobo 
16.- Modest Anfrons
17.- Josep Coca i Grau
18.- Francesc Veciana
19.-  Joan Maset
20.- Pau Barberà
21.- Manuel Boronat
22.- Josep Vilar
23.-  Ramon Cortés i Pinyol
24.- Antoni Palau i Ricomà
25.- Joan Mir Vilaginés
                                                 
Tenors segons
01.- Francesc Bru 
02.- Josep Duran
03.- Pere Ventura
04.- Salvador Nieto
05.- Manuel Vidal
06.- Joan Garrido
07.- Joan Garriga
08.- Josep Rimbau
09.- Francesc Borrut
10.- Andreu Ramon
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11.- Eugeni Llauradó 
12.- Guillem Masdeu
13.- Marcel Mora
14 .- Enric Roig
15.- Rafel Arts
16.- Josep Pagès
17.- Robert Andreu
18.- Manel Ferré i Gonzàlez  
19.- Didac Vidal i Tuset
20.- Joan Solè i Anglès
21.- Salvador Doménech
22.- Salvador Grases
23.- Marc Garcia
24.- Josep Albiol

Baixos
01.- Jordi Pedrol       
02.- Pau Alegret
03.- Josep Ros
04 .- Esteve Duran
05.-  Enric Pinyol
06.- Rere Ramos
07.- Jaume Moltó
08.- Lluís Gambau             
09.- Josep Gras
10.- Fafel Simó 
11.- Joan Givovart 
12.- Enric Torrents
13.- Josep Mª Llireras
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14.- Tomàs Pallac
15.- Pau Romeu I i Rosellò
16.- Jesús Sancho i Vilanova  
17.- Humbert Asamà
18.- Josep Mª Garreta
19.- Francesc Martínez
20.- Manuel Gil i Martínez
21.- Ferran Sànchez i Garcia
22.- Josep Vallejo i Casas
23.-  Agustí Pallarès
24.- Pau Estebanell i Maseras
25.- Juan Pinyol i Espigó

L’Orfeó  utilitzava  dels  assaigs  un  impresos  a  foli  on 
s’anotaven els dies d’assaig, els noms  o les observacions 
si  n’existien  de  justificades,  oferint  una  mostra  de 
l’imprès.
La  relació  no es  ni  molt  menys   sencera,  manquen les 
cordes  de  Sopranos,  i  encara  nosaltres  afegiríem  una 
secció de tibles i la dels  nens i nenes orfeonistes, tot a l’ 
època  d’or  de  l’Orfeó  Tarragoní,  només  cal  anotar  les 
mantellines blanques que observem a les fotografies.

Concert sacre de l’Orfeó Reusenc i del 
mestre Català
El Diari de Tarragona aquell mateix dia, ens posa un en 
un apartat  que dedica al gran concert  a executar,  i  així 
extraiem l’apartat que també transcrivim:
“A  les  oficines  del  Sindicat  d’Iniciativa  s’estan  rebent 
moltes sol·licituds de localitats del magne concert sacre 
que es celebrarà al Saló Modern a les l0 de la nit del dia 2 
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del  vinent  mes  d’abril  i  la  Societat  Filharmònica 
tarragonina, on es preveu un gran contingent de públic. 
Ja s’han adquirit bon nombre de butaques de reserva dels 
afiliats per a evitar que els veritables amants de la música 
no perdin el  seient  en aquesta  modalitat  d’art  musical. 
Amb recital de violí de Josep Català.
“El programa, que no pot ser més atractiu, el publicarem 
a l’edició de demà,  els preus són ben populars, gràcies a 
que  la  Comissió  de  festes  ho  ha  volgut  així.  D’aquesta 
manera tothom hi podrà participar...“ 
Mateix dia. Per l’Orfeó Tarragoní, Interpreta un solemne 
Miserere  a  la  catedral  amb l’Schola  cantorum i  la  seva 
capella de música.
En  una  solemne  hora  santa  l’Orfeó  Tarragoní, 
interpretarà diversos motets.
No  podíem  deixa  de  banda  el  record  del  qui  va  ser 
president de Orfeó el Sr. Manel Font i Cabot. Per aquest 
motiu, el diari de Tarragona publica una necrològica el 24 
de maig del qual extraiem alguns apartats:
“Es amb gran sorpresa i sentiment que ens assabentàrem, 
de la mort del nostre dilecte amic Manel Font i  Cabot, 
darrerament traspassat a Olesa de Montserrat, on exercia 
la seva professió de farmacèutic. 
“Hem fet que la música un art. 

Una excursió de l’Orfeó Tarragoní al 
castell d’Escornalbou.

Dia 15 de juny.- Visita cultural.
El  nostre  Orfeó  va  fent  excursions  pels  nostres  bells 
indrets de les comarques del Camp de Tarragona, però en 
aquest  cas  volem  donar  constància  de  l’excursió  que 
resultà molt deslluïda per la pluja que caigué durant bona 
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part del dia. Es preparà l’excursió pel dia l0 organitzant-
se  una caravana  de  l0  autòmnibus.  I  així  orfeonistes  i 
famílies  sortiren de Tarragona fins l’Argentera,  i  cap a 
l’antic castell   d’Escornalbou falta gent!,  tot esperant la 
missa coral el propietari Eduard Toda. Arribats al cim i 
amb  la  pluja.  Arribats  a  destí  els  excursionistes  el 
col·locaren  a  una  sala  de  notable  cabuda  en  tothom 
esmorzar. Després els més valents donaren un tomb per 
la  muntanya.  Toda  va  fer  les  degudes  explicacions 
històriques del vell monestir, on havien existit en època 
llunyana  els  canonges  de  l’Orde  de  Sant  Agustí,  i  dels 
quals  en  són  hereus  els  canonges  de  la  catedral  de 
Tarragona.
Després es celebrà una audició de sardanes per la cobla 
“La Principal de Tarragona”.
 
20 de juny de 1928.- L’Orfeó Tarragoní ha començat els 
assaigs que l’Orfeó anualment dedica als socis protectors i 
tota la família orfeònica.
Sobre  el  concert  anunciat  per  l’Orfeó  en  obsequi  dels 
socis i protectors de l’entitat.
Teatre Principal. Ple absolut, amb un gran programa de 
novetat i de gran categoria.

1.- “Cançó montserratina” d’ una glosa de Nicolau.
2.- “D’una altra glosa de”Salve Regina” 
3.- “L’Home de l’aigua”, Schumann
4.- “Guieu-nos bé”, estrena.
5.- “Ell es l’Anyell”. Estrena.
6.-  “Al.leluia”,  de  l’oratori  del  Messies.  Orquestra. 
Haendel. 
7.- “On és l’anyell”, estrena
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8.-  “Amen”,  del  mateix  oratori,  Fuga  i  final  amb 
orquestra. Estrena. 
El text alemany va ser traduït al Català.
Com  que  manquen  bastants  pàgines  del  Diari  de 
Tarragona, anotem el més rellevant que hem trobat del 
diari “La Cruz.”

15 de maig de 1928.- El popular diari catòlic es fa ampli 
ressò  de  la  vinguda  del  Nunci  apostòlic  Monsenyor 
Frederic  Tedeschini,  que  visita  Tarragona  un  parell  de 
dies. A les 7 de la tarda es celebrà una de les vetllades en 
honor del Nunci al teatre de l’Acció Popular Catòlica, on 
hi participà l’Orfeó Tarragoní en una segona part, sota la 
direcció del mestre Josep Gols.

1.- “Brindis” a quatre veus, de Mozart.
2.- “La Donzelleta”, popular catalana, Pérez Moya.
3.- “El pardal”, Pérez Moya. 
4.- “Sota de l´ Olm”, de Morera 
5.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco 
6.- “A Santa Cecília”, a quatre veus mixtes.
       Antífona gregoriana amb lletra de Verdaguer. 
7.- “Oh!, quin bon eco”, Lassus. (1534-l594).
8.-  “Al·leluia”,  amb  cor  i  orquestra,  de  l’oratori  el 
“Messies”, de Haendel.
Encara es celebrà una segona vetllada musical en la qual 
hi  intervingué Josep Mª Tarrasa  recitant  un poema,  el 
“Cristo Rey”.

4 de juliol.- El nostre Orfeó prepara un proper concert.
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Pel  dissabte  dia  6  a  la  tarda  l’Orfeó  Tarragoní  farà  el 
concert anual pels socis protectors  i les seves famílies al 
Teatre  Saló  Modern,  un  gran  concert  que  anirà  dirigit 
sota la batuta del mestre Gols, que ha renovat els llorers 
dels seus grans esdeveniments musicals, confiant-se que 
ara novament verdejarà un triomf musical i artístic. 

Primera part
1.- “Brindis”, Cànon de Mozart, a quatre veus.
2.-  “Muntanyes  del  Canigó”,  cançó  popular,  de  Sancho 
Marraco.
3.- “La donzelleta”, cançó popular, Pérez Moya.
4.- “Sota de l’olm”   “    “  ,  Morera 
5.- “El pardal  ”       “    “  ,  Pérez Moya.
6.- “Oh! Quin bon eco” cànon, a 8 veus, de Lassus. (1520-
1636)

Segona part
1.- “Diumenge”, Dalcloze.
2.- “Pregària a la Varde del Remei“, de Millet.
3.-  “Cançó  de  la  Moreneta”.  Glosa  de  la  Salve  Regina 
.Estrena. Nicolau..    
4.- “Himne a Santa Cecília” a 6 veus 
       una Antífona gregoriana de Verdaguer, Pérez Moya. 
5.- “Himne de l’aigua”, estrena. Schumann.
6.- “Obriu-nos bé!”, Estrena                       
7.- “Ell és l’anyell”. Estrena
8.-  “Al·leluia”  de  Haendel  (1685-  l759).  Fuga  i  Final, 
Estrena. 
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Tot de l’oratori del Messies, amb orquestra i cors.

5  de  Juliol  de  1928.-  Orfeó  Tarragoní.  Assaigs. 
Declaracions  del  mestre  Gols.  L’Orfeó  en  plena 
renaixença . Records dels grans concerts. El president ens 
parla de projectes. El concert als socis protectors.
És  en  un  extens  article  on  es  fa  un  repàs  històric  de 
l’entitat  orfeònica  tarragonina,  anotant  pel  seu  interès 
alguns dels apartats que publica El Diari de Tarragona:
“Des  del  nostre  raconet,  escoltem  amb  devoció  el 
“Brindis” de Mozart, “Muntanyes del Canigó” de Morera, 
“Muntanyes  regalades”  de  Sancho  Marraco,  “La 
donzelleta” de Pérez Moya, interpretades a meravella pels 
cantaires sota la batuta experta del mestre Josep Gols. Els 
sorprengué molt agradablement el conjunt aconseguit en 
“l’Al·leluia”,  “Digne  és  l’Anyell”  i  “Amen”  del  mateix 
Oratori del Messies  de Haendel. 
“No us plau parlar d’aquella època renaixença de l’Orfeó? 
I  recorda  l’anada  a  Madrid,  el  palau  de  la  música 
Catalana.  L’homenatge  a  Lluís  Mª  Millet,  els  grans 
concerts al Coliseu Mundial, de les sortides pals nostres 
pobles, del neguit per tenir el estatge social de capacitat 
com  després  l’anada  a  Alacant,  tot  amb  una  emoció 
continguda.
“Tocant  aquest  punt,  el  de  la  fundació,  sempre  hi  ha 
hagut  faldes  interpretacions.  Es  explicaré  tal  com  es 
realitat  és:  Hi  havien  a  Tarragona  dues  agrupacions 
corals,  una  dirigida  per  Roig  i  l’altra  per  Sentís.  Quan 
deixà  Sentís,  la  Unió  Catalanista  em  demanà  que 
m’encarregués d’aquella formació de nois. Jo (Gols) vaig 
dir  què  tenia  en  projecte  de  constituir  un  Orfeó 
organitzat. Posats d’acord, vaig ensenyar-los-hi una llista 
que  jo  tenia  feta  d’elements  que  podien  convenir-nos. 
Llavors vam fer unes cartes convidant-los a una reunió 
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per  tractar  d’assumptes  interessants.  El  dia  i  hora 
convinguts, el Sr .Pere Lloret dirigí la paraula dient-los la 
conveniència  de  formar  un  Orfeó.  Tot  seguit  en  formà 
una  Junta  presidida  pel  senyor  Manel  Pedrol,  primer 
president  de  l’Orfeó  Tarragoní.  Vam  fer  la  crida  de 
senyoretes i de moment varen acudir 80. – Fins aquí tot 
és  clan  clar....-  -  Sí,  però  jo  aquí  vaig  tenir  dues 
possibilitats- respon el mestre-; una conservar l’Orfeó el 
nom d’Orfeó Tarragoní nom que portava aquella perita 
agrupació  formada  per  uns  quants  nois  i  dirigida  del 
mestre  Sentis,  i  l’altra  el  que  posar  com  a  data  de 
fundació,  uns  quants  anys  abans  de  la  que  en  realitat 
era”.    
El cronista insisteix: “D’aquelles excursions quina va ser 
la més emocionant, quina us va fer viure una impressió 
més forta, més intensa ? 
-Sens  dubte,  l’anada  a  Barcelona.  Allò  fou  un  seguit 
d’emocions, una darrera de l’altra. Al matí vaig assajar i la 
presència del mestre Millet i Nicolau ens emocionà tant, 
ens donà una mena de neguit, una frisança tant gran que 
no vam poder continuar.
- Algun record personal?
A Madrid, després del concert, a presència de la família 
reial, la infanta Isabel mostrà desitjos de posseir la meva 
“Barcarola”. Aquest gest és personalíssim.
Mentre  anem  escorcollant  les  interioritats  del  mestre 
Gols,  estem  també  acompanyant  l’actual  president  de 
l’Orfeó,  senyor  Bofarull.  Abusant  de  la  seva amabilitat. 
L’emprendrem tot  deixant  uns moments  la  reflexió  del 
mestre“. I Continua...
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8 de juliol.- El diari de Tarragona ofereix una crònica que 
dedica  a  l’Orfeó Tarragoní i  de  la  qual  l’anotem  un 
fragment. I es titula” Moment movible”: 
“En citar aquest, Gols, és obligat i és just fer constar que 
una  part  important,  la  més  essencial  sens  dubte  del 
triomf que logrà l’Orfeó, és deguda al intens treball  del 
mestre  director  Josep  Gols,  que  quan  es  posa  en  una 
empresa  d’aquest  caire,  arriba  amb  el  seu  entusiasme 
artístic.  Arriba  el  seu  saber  i  pulcritud  musical 
envejable...

12 de juliol de 1928 .- Visita de L’Orfeó Granollerí.  
Cordial  visita  de  l’Orfeó  Granollerí  a  la  ciutat  de 
Tarragona  propiciada  per  l’Orfeó  Tarragoní   al  Teatre 
Principal. Visitaren la seu social fent les des institucions 
un  petit  concert  dirigit  pels  mestres  Gols  i  Batalla  i 
Llonch.  Als  orfeonistes   visitaren  els  nostres  principals 
monuments ciutadans.

Mitjans  de  juliol.-  Semblança  dels  Orfeons.  El  mestre 
director de l’Orfeó Tarragoní Josep Gols per Cañas.
Fragment:
“Un Orfeó és una joia humana. La que és feta de flors, que 
en sentim delectança al respirar. Aquesta (la que lloem) 
escampa els sentiments més grans que puguin aniar entre 
nosaltres,  i  les  sublims  gestes  en  les  quals  s’haurien 
d’emmirallar.
“i  bé  ens  hi  seiem  escoltant  el  rajolí  de  les  ben 
acompassades, entrellaçades per una suprema inspiració! 
talment  com és el  mestre com si  a propòsit  es  banyés, 
gaudim el res de les veus sonores emulen l’obra ...” 
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31  d’agost.-  Aquesta  nit  a  les  10,  l’Orfeó  Tarragoní 
celebrarà un assaig de conjunt del nou curs 28-29. Per les 
notícies rebudes de part de l’entitat, els assaigs tenen un 
renovat impuls, a fi que el curs que comença sigui més 
esplendent,  parlant-se  també  d’un  gran  concert  en 
perspectiva.

14 d’octubre.- Concert a cura de l’Orfeó Tarragoní.
“Aquesta  tarda  l’Orfeó  tornarà  a  veure’s  amb el  nostre 
públic que l’espera amb delit i entusiasme. Dies enrere el 
rotatiu tarragoní va tenir una llarga conversa amb el Sr. 
Bofarull de Orfeó. La seva cara radiava d’entusiasme, el 
mateix entusiasme d’aquell dia que vàrem felicitar-lo per 
l’elecció del càrrec.
“Abans s’ha tingut de lluitar molt -la dèria- però a la fi 
hem pogut sortir amb la nostra en moltes coses, petites si 
es  vol,  però que havien sigut  la porta  de l’acció  envers 
l’Orfeó. Es clar, els cantaires al seu amb el seu continuar 
amb la música, potser encara no, compleixen prou, i el 
desig és que l’Orfeó pot millorar molt més, és una obra 
que voldríem fos anotada per un futur molt immediat...”.
El concert es celebrarà al Teatre Principal.
L’Orfeó ha confeccionat per aquesta nit un immillorable 
programa.

Primera part
1.- “Brindis”, cànon a quatre veus, de Mozart, (1756-1791).
2.- “Muntanyes del Canigó”, Morera.
3.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco.
4.- “La donzelleta”, Pérez Moya. 
5.- “Sota de l’olm”, Morera
6.- “El pardal”, Morera.
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7.- “La Sardana de les Monges”, Morera. 

Segona part
1.- “Pregària de la Verge del Remei”, de Millet
2.- “Cançó de la Moreneta”. Glosa de la Salve Regina. Per 
les senyoretes de l´Orfeó, Nicolau.
3.-  “Himne a Santa Cecília”,  Pérez Moya. Càntic a veus 
mixtes sobre una antífona gregoriana de Verdaguer,
4.- “L’home de l’aigua”, 18l0-1856, Schumann.

Tercera part
1.- “Al·leluia”, de Haendel, amb totes les parts del final. A 
veus i orquestra de l’oratori del Messies.
Consta  una  crònica  del  concert  de  l’Orfeó  al  diari  de 
Tarragona.

Un piano pe qualitat
Aconseguit  l’arrendament  del  Principal,  l’Orfeó  adquirí 
un  bon  piano,  un  “Chassaigne  Freres“  a  terminis  que 
proporcionà la casa comercial de  Pau Ricomà , i del qual 
en  tonem  constància  en  el  document  adjunt  (ULL. 
Document núm. 7) .
              
19 d’octubre.-  D’un festival  benèfic per uns damnificats 
de  Madrid  i  Melilla  celebrat  a  la  pedrera  amb  la 
intervenció  de  la  banda  de  música  l’Almansa,  es 
recaptaren 305,75 pts. 

14.-  Desembre  l’Orfeó  Tarragoní  organitza  un  festival 
coral mixta pro damnificats de Montnegre i les Gavarres.
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Any 1929

Diario de Tarragona

Les assegurances de l’Orfeó Tarragoní

(La Mediterrània)
10 de febrer.- Comentari musical favorable de la Societat 
Filharmònica sobre el mètode d’ensenyament musical del 
mestre Gols. El gran mestre és admirat pels seus alumnes 
dels dos sexes, ja que es prodiga en ells l’afecció musical 
envers l’Orfeó Tarragoní.  Per tant,  s’obté una autèntica 
estima al cant cor gràcies a l’aplicació de la seva conducta, 

Concert sacre de l’Orfeó Tarragoní
Mitjans  de  març.-  Organitzat  per  l’Agrupació 
d’Associacions  pro  festes  de  Setmana  Santa  la  nostra 
primera societat coral tindrà cura d’un concert sacre amb 
la  cooperació  dels  eminents  artistes  la  senyoreta 
Concepció  Callao  i  el  mestre  Josep  Català  amb  una 
nodrida orquestra al teatre Principal.  El Dijous Sant 25 
de març. A les  6 de la tarda . 

Primera part
“Obriu-nos  bé”,  “Ell  és  l’Anyell”,  “Al·leluia”,  “Què  és 
l’Anyell”, “Anem i fuga final”, de Haendel, de l’oratori “El 
Messies” i orquestra.
          
Segona part
1.- “Largo”, de Haendel.
2.- “Dolç Jesús, vós sou tot Déu”, de Bach.
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3.- “Sant de penediment”, de Beethoven.
4.- “Omnipotència”, de Schubert, per la senyoreta Callao.
5.- “Oh Gòlgota”, salm recitat de la Passió de Sant Mateu, 
de Bach.
6.-  Duet  a violí  i  contralt  per  la  senyoreta Callao,  i  Sr. 
Català. I al piano el mestre Gols.

Tercera part
“Gàl·lia”, de Gounod.
Introducció,  cantinel·la,  cor, Jerusalem i final solista C. 
Callao, Orfeó Tarragoní i orquestra. Direcció: Josep Gols. 
Aquest any vàries seccions de l’entitat coral intervenen en 
actes litúrgics de la Setmana Santa. 
Temps a, b, c, d.

Concepció Callau, Orfeó Tarragoní i Orquestra, els 
actuants  van tenir  un petit  refrigeri  desprès del  magne 
concert, que va ser de gran categoria artística.

La veu de Tarragona.- 31 de març Setmanari regionalista 
de la època, deia  després: “El concert sacre de l’Orfeó“
“El director  m’ha fet l’encàrrec a mi de redactar una nota 
sobre el concert de l’Orfeó. Suposo que a un altre haurà 
comès de fer ‘elogi  merescut de Mn. Ritort  i  del  músic 
major  l’Almansa,  Sr.  Vélez,  puig  diria  una  injustícia 
deixar  d’esmentar  a  les  nostres  planes  un  tan  bell 
reiximent  amb  han  assolit  els  nobles  esforços  artístics 
d’aquests  excel·lents  músics  que  anys  ha  viuen  a 
Tarragona  ,  ni  treia  just  tampoc  ometre  una   ratlla 
l’agraïment  per  la  benemèrita  banda  d’  Almansa  i  una 
salutació  de  plena  simpatia  i  l’Escolania  de  la  Casa 
Beneficència que debutà, amb la nova organització, en el 
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concert del Saló Modern i va estrenar ahir en la Processó 
uns magnífics vestits mercedaris.
“L’Orfeó, doncs, amb el teatre pla de gom a gom de les 
persones més distingides de la ciutat   i bastants forasters, 
va executar el seu programa  dividit en tres parts: un la 
primera  l’Orfeó  Tarragoní  i  una  robusta  orquestra  ens 
feren  assaborir  les  precioses  frases  de  l’oratori  “El 
Messies“  de  Haendel,  obra  de  la  més  alta  inspiració, 
magistralment  brodada  i  fugada   un  l’  interpretació  i 
execució de la qual l’ Orfeó va estar, especialment des de 
l’ Al·leluia, felicíssim.”
L’autor de l’article va ser de l’ Advocat i publicista Eudald 
Melendres i Rué. 

23 de març.-  El Diumenge de Rams, per la tarda a dos 
quars de quatre es fa un Via-Crucis amb la participació de 
la  capella  de  música  en  el  Salm  “In  Spiritu”  i  l’himne 
Uxila.  Després  s’interpreta  el  cant  de  “Stabat  Mater”  i 
“Miserere” a 5 veus de Mn. Tàpies cantat per la capella de 
música,  Schola  Cantorum  del  seminari  i  l’Orfeó 
Tarragoní.
Finals  de  març.-  Festes  de  Setmana  Santa  i  Pasqua  a 
Tarragona.
La tarda del Dijous Sant es canta un altre “Miserere” per 
la capella de música de la Catedral,  Schola Cantorum i 
l’Orfeó Tarragoní.
Hora  Santa  a  Sant  Francesc  a  les  7  de  la  tarda,  hi  ha 
novament una actuació de l’Orfeó amb l’assistència del P. 
Serafí del Carmel.
Hora Santa a Sant Joan solemnitzada per la capella de 
música del mestre Roig.
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31  de  març.-  Diari  “La  Cruz”,  Josep  Gols,  director  de 
l’Orfeó Tarragoní, comenta el diari catòlic, fent un  article 
titulat L’ “orgue nou”. En aquest cas Gols es fa ressò del 
gran concert que donà l’Orfeó Tarragoní ama la execució 
de grans fragments “El Messies“ de Haendel, “Ell és, Ell 
és l’Anyell  qui perdona els pecats“.
“En  aquell  altre   emocionant  superb  “Al·leluia“  que  el 
poble anglès escolta sempre a peu dret; encara no refets 
de l’emoció que ens produí l’ eminent cantatriu senyoreta 
Callao amb aquella perfecta perfecta interpretació de les 
cançons  espirituals  de  Bach,  Bet  hiven  i  Schubert  i 
especialment aquells incomparables “Rec tat i Aria 48 de 
la Passió segons Sant Mateu. De Bach. o també eminent 
violinista  senyor  Català  ens  captivà  dolçament  a  tots; 
encara no refets, se’ens anuncia va a estrenar-se l’ orgue 
en nostra Catedral Metropolitana i Primada.”

“Ara  bé:  la  importància  d’aquest  gran  orgue  que  avui 
s’estrena  quedarà  massa  amagada,  i  no  permetrà  de 
manifestar-se amb totes les seves possibilitats, segut a la 
brevetat degut a la intervenció que si li dóna en el culte 
religiós a la nostra Seu. A les catedrals  de l’estranger i 
d’aquí a Espanya, en l’hora d’alguna missa determinada, 
hi ha concert. No es podria intentar alguna cosa en aquest 
sentit? 
“Nosaltres creiem que s’hi donarà solemnitat insospitada. 
Que l’Organ’s les eminents sens fama faran conèixer les 
principals  obres  que  hi  ha  escrites  i  desprès  l’  Orfeó 
Tarragoní hi podria cantar aquell sublim himne. Ja que el 
nom  de  Déu  omnipotent  regna,  Al·leluia,  Al·leluia, 
Al·leluia. I regnarà  sempre  i sempre, Al·leluia, Al·leluia, 
Al·leluia. “ 

303



11 d’abril.-  D’acord amb el que disposa el reglament de 
l’Orfeó Tarragoní, es celebrarà la Junta General ordinària 
a les 10 de la nit.

El  4  de  maig  l’Orfeó  Tarragoní  realitza  una  vetllada 
musical per a estudiants.
La primera entitat  coral  obsequià amb un concert a un 
nombrós  grup  d’estudiants  de  l’Institut-  Escola  de 
Madrid. Així els orfeonistes cantaren sota la direcció del 
mestre  Josep Gols.  Diu  la  crònica  que les  cançons  “La 
donzelleta”, “El pardal”, “La sardana de les Monges” i el 
“Brindis”  de  Mozart,  van  ser  d’obligat  bis  degut  als 
aplaudiments que va rebre dels estudiants.
No podíem oblidar  que per  aquells  dies  mor qui  havia 
estat president de l’Orfeó Manuel Font i Cabot. El diari de 
Tarragona  el  24  de  maig  dedica  una  necrològica  al 
personatge:
“Amb la natural sorpresa i sentiment ens assabentàrem 
de  la  mort  del  nostre  predilecte  amic  Manuel  Font  i 
Cabot, darrerament traspassat a Olesa de Montserrat, on 
exercia la seva professió de farmacèutic”.
“El nom del nostre amic no pot passar sense un record 
digne de la seva ferma i viva actuació tarragonina”.
“Fill de pares tortosins i nascut a Tortosa, de molt jove 
vingué a  instal·lar-se  a  la  nostra  ciutat,  i  durant  molts 
anys la seva farmàcia fou vincle d’un grup dels homes de 
lletres,  artistes,  polítics,  i,  en  general,  de  tots  els  qui 
sentien  ànsies  de  renovació  espiritual  per  a  la  nostra 
ciutat,  que  la  què  en  Font  n’era  un  enamorat 
apassionadíssim”.
“Qui no podrà oblidar les famoses tertúlies de l’apotecari 
Font, els vespres? Que es debatien tota mena de temes 
com si fos una escola. Amb acaloraments i tot.

304



“Hem dit que la música era un dels seus enamoraments, i 
ho palesà d’una forma brillantíssima des de la presidència 
de l’Orfeó Tarragoní, emprenent una activitat i una gran 
febre de treball, com per exemple l’anada a Madrid l’any 
1912. D’aquell  esdeveniment artístic,  que per Tarragona 
fou una data gloriosa, li cal a l’amic Font tota la glòria”. 
“Els  qui  varem  treballar  prop  d’ell  quan  es  va  decidir 
aquella empresa, sabem com i de quina manera se sentia 
optimista i s’encomanava als altres el seu optimisme”.
“Aquella excursió fou un veritable alçament ciutadà, i ell 
el va saber aconduir d’una manera venturosa amb el foc 
de la seva paraula i amb l’ardidesa del seu entusiasme.
“L’Orfeó  Tarragoní  s’omplí  de  glòria,  és  cert,  però  en 
Font, també”. 
“A l’arribar a la ciutat,  després del triomf conquerit,  ell 
gran entusiasta, tan ple de joia per l’èxit, tan assadollat de 
victòria, no va tenir coratge de parlar al Saló de Sessions 
de l’Ajuntament, a l’ésser rebut per la ciutat i saludat per 
l’Alcalde, qui felicità els cantaires, al seu mestre Gols i a 
tots. En aquell moment tothom esperava la veu rutilant 
de l’amic Font, però en Font estava xafat, trasbalsat per 
l’èxit, i no va poder parlar. Va dir només: “No podria: tot 
el  més  que  faria  és  plorar”.  Fou  un  moment  de  gran 
emoció”.
Diu la crònica que Per acord del Consell Directiu es va 
celebrar una missa en sufragi del senyor Font i Cabot el 
12 de juny a les dotze del migdia a l’Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla, hi assistiren tots els orfeonistes.
Amb els anys l’Orfeó també sofrí transformacions. Tant el 
mestre  Gols  pare  com  després  el  fill,  es  tornaren  més 
exigents  en  la  selecció  del  personal,  hi  havia  més 
activitats  pròpies de l’Orfeó,  els  desplaçaments  es  feien 
per  carretera,  i  era  un  autèntic  problema  qualsevol 
desplaçament artístic,  optant-se per sense treure ningú, 
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no cobrir les baixes. De comú acord, pare i fill, seguiren la 
mateixa  política  deixant  l’Orfeó  sobre  el  centenar 
d’orfeonistes  en  lloc  dels  160  que  hi  havia  als  seus 
primers temps de vida.
 
27 de maig.- Vigília del Corpus Cristi. Orfeó Tarragoní.
A les 10 de la tindrà lloc a l’estatge social de l’Orfeó una 
audició de cant a càrrec del tenor orfeonista Sr. Forès que 
serà acompanyat al piano pel mestre Gols.

1 de juny.- El nostre Orfeó al monestir de Santes Creus.
Cada  any  l’entitat  obsequia  per  la  seva  constància  i 
dedicació  al  mestre  director,  professora,  associats  i 
protectors amb una excursió cultural,  per conèixer amb 
més  detall  els  nostres  monuments  més  representatius. 
Aquest any s’ha fixat la visita al monestir del Císter de 
Santes Creus pel dia 9 de juny. Es sortirà de la ciutat en 
autobusos entre les 7 i les 8 del matí, essent la tornada a 
les  9  de  la  tarda.  S’ha previst  l’actuació  de la  cobla  de 
l’Orfeó.

2 de juny.- Gran concert per part de l’Orfeó Tarragoní a 
benefici de la nova Caixa de Previsió Social de l’entitat, al 
Teatre Principal per aquesta nit. Entrades a la finestreta 
del teatre a partir de les cinc de la tarda. Direcció: Xavier 
Gols. 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “La nina i el moliner”, Pérez Moya.
3.- “El gegant encantat”, Pérez Moya.
4.- “El rossinyol”, de Mas i Serracant.
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5.- “Els ballaires dintre un sac”, Sancho Marraco.
6.- “Cançó del lladre”, Sancho Marraco. 
7.- “La gata i el belitre”, Pujol.
8.- “Gentil Margarida”, Comelles i Ribó. 
9.- “La gent de Torà” , de Canteloube. 

Segona part
1.- “L’Emigrant”, de Vives.
2.- “La cançó nostra”. Sardana, Morera.
3.- “Remordiment, ” Morera.
4.- “Somni de primavera”, Mendelssohn.
5.- “Galba”, X. Gols.
6.- “Barcarola”, J. Gols.
7.- “Salta i vola que fa sol”, Vives.
Solistes: Srta. Borràs i Sr. Barceló.

11 de juny.- Es prepara una gran revetlla de Sant Joan que 
es celebrarà a la Rambla de Sant Joan, anant a càrrec de 
la banda de música d’Almansa que amenitzarà amb una 
sèrie  de  ballables.  A més també hi  actuarà  la  cobla  de 
Terrassa que interpretarà varies sardanes.
El lector haurà observat que no fem esment de l’activitat 
constant de la secció del Foment de la Sardana de l’Orfeó. 
Aquesta institució també afavoreix els sardanistes que té 
entre  el  nostre  jovent,  pertanyent  a  la  nostra  primera 
entitat  coral.  Sostenia  a  més la  Cobla  “La  Principal  de 
Tarragona” que dirigia el mestre Gols.
 
1 de desembre.- Es prega als socis i protectors de l’Orfeó 
Tarragoní que degut a un imprevist, la Junta general s’ha 
suspès,  acordant-se  celebrar-la  el  dia  10  de  desembre. 
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Aquest imprevist,  ja confirmat pel dia 13, és la visita al 
nostre Orfeó, de la “Societat Wagneriana d’Alacant”.
 
2 de desembre.- Cal posar de relleu que se celebrarà un 
gran concert per l’orquestra Wagneriana alacantina i se 
celebrarà al  saló Modern.  La Junta directiva de l’Orfeó 
Tarragoní  acordà  invitar-hi  els  Srs.  Solano  i  Baixauli, 
President de l’Associació Ferroviària, i els presidents de 
les ciutats que formaren part de la olimpíada tarragonina, 
que visità la ciutat d’Alacant.
 
10 de desembre.- A les 10 de la nit tindrà lloc a l’Orfeó 
Tarragoní la Junta general que s’havia de celebrar segons 
el reglament.

Any 1930

Diario de Tarragona
26  de  gener.-  S’han  preparat  per  a  portar-los  al  Sr. 
Governador Civil els nous estatuts del Reglament que des 
de ara endavant es regirà l’Orfeó Tarragoní.
 
2  de  febrer.-  Es  crea  la  Caixa  de  Socors  la  El  consell 
directiu  celebra la creació de la que dintre  de poc serà 
efectiva,  convocant-se  la  Junta  General  pels  socis, 
protectors i orfeonistes sense discriminació que s’ha fer 
per  disposició  administrativa  i  a  l’objecte  que  pugui 
funcionar el més aviat possible.

12 d’abril.-  Oficis pels dies de la Setmana Santa.  Per la 
tarda Funció religiosa a la Germandat de Jesús Natzarè a 
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Sant  Francesc,  per  part  de  l’Orfeó  de  Constantí  que 
dirigeix el mestre Rafel Gibert i Recasens.

15 d’abril.- Després de l’ofici es celebrarà un gran concert 
per  l’Orfeó  Tarragoní  amb  una  nodrida  orquestra  i  la 
col·laboració  de  la  concertista  Mercè  Plantada.  La 
prestigiosa  entitat  farà  un  concert  de  dues  parts  que 
interpretarà  “Sutrer  Framinia”  Salm,  de  Gounod  i 
l’Oratori de Haendel. A la segona part interpretarà “Oh 
Jesús  ets  meu”,  de  Bach  i  “Cançó  de  Maria”,  poema 
simfònic  de  Lamote  de  Grignon,  amb  acompanyament 
d’orquestra.  La  cantant  interpretarà  obres  de  Bach, 
Beethoven  i  César  Franck,  com  també  interpretarà  un 
Poema  Simfònic  del  mestre  Lamote  de  Grignon. 
L’acompanyarà  al  piano  el  mestre  Josep  Gols.  Les 
entrades  pel  concert  podran  adquirir-se  a  les  cases  de 
música,  de  Vda.  Icart,  Ricomà,  Narbona,  Sindicat 
d’Iniciativa i Agrupació d’Associacions de Setmana Santa, 
Natzaret, núm. 3.
Gran Miserere per la  capella  de música de la Catedral, 
l`Schola  Cantorum  i  Orfeó  Tarragoní,  solemnitzant 
l’Hora Santa,  i  la  part musical  de la capella del mestre 
Roig.  També se celebrarà  un concert  sacre  per part  de 
l’Orfeó  Tarragoní  i  la  col·laboració  de  la  cantant 
Concepció Callau.
 
Mateix  dia.-  El  concertista  Joan Gibert  i  Vidal  contrau 
matrimoni amb la Srta. Teresa López i Alujas.

Mateix  dia.-  El  divendres  passat  se  celebrà  la  Junta 
general de l’Orfeó, aprovant-se entre altres afers, la nova 
Junta directiva.
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Mestre director.- Josep Gols.
Solts Director.- Xavier Gols.
President.- Josep Bofarull.
Vice President.- Josep Arana.
Secretari.- Joan Estebanell.
Sots secretari.- Francesc Borrut.
Comptable.- Pere Ramos.
Bibliotecari I.- Josep Mª Vidal.
Bibliotecari II.- Joan Vidal.
Vocals:  Rosalia  Borràs,  Teresa Colomé,  vocal  soprano.- 
Mercè Blanc, vocal contralt.- Joan Porqueras, vocal tenor 
I.-, Manuel Martorell, Joan Garrido vocal tenor II. Àngel 
Ventura, vocal baríton i Tomàs Pallach, baix.
 
17 d’abril.- l’Orfeó Tarragoní celebrà el concert al Teatre 
Principal  patrocinat per l’Agrupació d’Associacions amb 
Mercè  Plantada,  l’exquisida  cantant  de  notable  prestigi 
que  va  rebre  els  més  entusiastes  aplaudiments  dels 
tarragonins que omplien el teatre.
 
1  de  juny.-  S’ha  fixat  amb  data  del  11  de  juliol,  una 
excursió a Barcelona amb motiu del l’aplec d’orfeons de 
Catalunya que tindrà lloc a l’escenari  de l’exposició.  La 
nostra  massa coral  actuarà  cantant  unes  composicions. 
on es concentraran 60 orfeons inscrits de tot Catalunya. 
El  mes d’octubre  vinent  se  celebraran  les  festes  de  les 
noces  d’argent  de  l’Orfeó  Tarragoní,  que  prepara  el 
consell directiu.

8 de juny.- A la taula d’anuncis de l’entitat, s’ha exposat el 
projecte  de  reglament  per  a  constituir  una  Caixa  de 
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Previsió  i  Socors  a  la  qual  tindrà  accés  la  Direcció,  els 
orfeonistes, professors, socis i protectors.

Mitjans de juliol.- Es prepara a Barcelona un gran festival 
d’orfeons que se celebrarà a l’estadi de Montjuïc, lloc on 
s’hi  celebren  les  Exposicions.  L’Orfeó  Tarragoní  que hi 
assistirà,  cantarà  amb  l’Orfeó  del  Montsià,  i  la 
concentració d’orfeonistes serà dirigida pel mestre Lluís 
Millet, cantant conjuntament:

1.- “Sota de l’olm”, de Morera.
2.- “L’Hereu Riera”, Comelles i Ribó.
3.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco.
4.- “Els fadrins de Sant Boi”, Pérez Moya.
5.- “La Sardana de les monges”, de Morera.

A  més  intervindran  unes  cobles  que  actuaran 
conjuntament  amb  els  orfeons.  La  concentració  va  ser 
autènticament espectacular amb uns 70 orfeons entre els 
quals com és sabut hi havia l’Orfeó Tarragoní. No podia 
ser d’una altra manera, una gernació omplí el gran estadi. 

3 d’agost.- Caixa de Previsió i Socors de l’Orfeó.
Aquesta caixa des de fa uns anys va ser presentada, però 
estava inoperant. Ara podem assegurar, avui, als quatre 
vents  que  ja  és  una  realitat,  mancant  només  el  tràmit 
oficial per la seva implantació.
  
17  d’agost.-  Per  Sant  Magí  tindrem  la  Kermesse  que 
organitzen,  el  Club  Gimnàstic  i  l’Orfeó  Tarragoní, 
interpretant-se a més una ballada de sardanes.
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25 de setembre.- “Caixa de Previsió i Socors” de l’Orfeó 
Tarragoní.
La primera autoritat provincial, ha donat el vist-i-plau al 
reglament pel qual s’ha de regir la nostra entitat musical 
orfeònica. El dijous passat tingué lloc la designació de la 
Junta administradora, designant-se.
 
Secretari.- Joan Porqueras.
Tresorer.- Josep Mª Vidal.
Comptable.- Manuel Vidal.
Vocals.- Senyoretes Mercè Blanc i Srs. Joan Domènech i 
Pau Salas.
Aquesta secció,  molts anys oblidada,  comunicarà el seu 
comès el dia primer d’octubre, sent ja un bon nombre els 
que desitgen pertànyer a la Caixa de Socors.
Es  tracta  en  el  document  que  presentem  del  nou 
reglament de l’Orfeó, el “Reglament interior de la secció 
coral, de l’Orfeó Tarragoní” que ja ve de l’11 de juliol de 
1906, sent novament editat a Tarragona el 1930, segons 
consta al reglament hi ha 34 articles dividits en aquests 
apartats: 

Reforma del reglament
“Secció  d’homes,  Secció  de  senyoretes,  Cos  coral  de 
l’Orfeó Tarragoní, Assaigs, Concerts, Excursions, Els caps 
de corda i de les senyoretes.” Anotació final. El President, 
Manuel Pedrol i Solé, i per la Junta Directiva, el Secretari, 
Bernabé Martí i Bofarull.
Ocupa 4 quartilles escrites davant i darrera, transcrivint 
només els apartats del ”Cos coral de l’Orfeó Tarragoní”. i 
“De les senyoretes”.
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Art. XII.- Els coristes d’ambdós sexes, podran formar part 
voluntàriament de la secció coral i s’obliguen a assistir, a 
més dels assaigs, a tots els concerts,  excursions i  altres 
actes a què assisteixi la Secció, prèviament convocats per 
la Junta. 
Art.  XIII.-  Mentre  actua  la  secció,  els  coristes  tenen la 
obligació d’escoltar amb la deguda atenció i acomplir el 
més  exactament  possible,  totes  des  obligacions  ja  de 
caràcter tècnic o artístic, ja de caràcter d’ordre que els faci 
el Mestre. 
Art.  XIV.-  En la  secció  homes hi  haurà quatre  coristes 
nomenats caps de corda, un per cada corda, encarregats 
per  delegació  del  Director  de  fer  complir  aquest 
reglament i tot allò que es proposi, i quatre coristes més 
en concepte d’auxiliars. 
Aquests càrrecs els faran els mateixos coristes i hauran de 
ser renovats i nomenats per la Junta Directiva.
Art. XV.- Aquests càrrecs duraran dos anys, essent elegits 
el dia mateix de la Junta General ordinària, podent ésser 
reelegits si es considera bona la missió desenvolupada per 
aquests.
 Heus  ací  els  articles  que  fan  referència  a  l’apartat 
senyores.    
Art. XXXII.- Es de confiar que el decor i el respecte que 
elles mateixes han de imposar-se per a que puguin ésser 
respectades com es mereixen, farà que no sigui menester 
una reglamentació de correcció i ordre i  que bastarà la 
vigilància i amonestació de la professora i professors de la 
secció per a aconseguir l’ordre que s’ha de guardar. 
Si això no es pogués aconseguir tal com es confia, regirà 
les senyoretes el mateix que per als homes es consigna en 
les articles que tracten de l’ordre general i particular en 
els capítols d’assaigs, concerts i excursions.
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Art.-  XXXIII.-  En  la  secció  de  senyoretes  el  Mestre 
nomenarà dues sopranos i  dues contralts  que exerciran 
de cap de corda per al repartiment i recollida de papers 
tant en els assaigs con en els concerts i assaigs.
Art.  XXXIV.-  Tot  el  que  es  consigna  per  a  executar 
l’assistència  dels  assaigs  i  concerts  ha  d’aplicar-se  a  la 
secció de senyoretes i no hi haurà diferències per aplicar 
les penes conseqüent. 
“Aprovat en Junta general extraordinària celebrada la nit 
de 11 de juliol de 1906.”
Després  d’aquest  incís  continuem  el  nostre  particular 
pelegrinatge musical. 

24  d’octubre.-  Després  dels  aiguats  catastròfics  del 
Francolí  l’Orfeó  Tarragoní,  sota  la  direcció  del  mestre 
Josep  Gols,  participa  en  un  festival  en  benefici  pro 
damnificats el divendres dia 24 al Teatre Principal amb 
diverses actuacions artístiques més.
 
1.- “Cant a la Senyera”, de Millet.
2.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco.
3.- “Sota de l’om”, Morera
4.- “La matinada”, Pérez Moya.
5.- “La Balanguera”, de  Vives. 
     Amb solo de la senyoreta Rosalia Borràs

L’actuació de l’agrupació coral va ser complementada per 
una  companyia  teatral  que  posà  en  escena  la  comèdia 
“Parelles  al  vol”.  El  festival  féu  omplir  el  nostre  teatre 
vuitcentista. 
El mateix dia l’Orfeó es dirigeix al poble de Tarragona pel 
desastre  dels  aiguats  i  nombrosos  damnificats  enviant-
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los-hi  el  més  sentit  condol  pels  qui  han  perdut  algun 
familiar  a  la  gran  riuada  serrallenca,  obrint-se  una 
subscripció pública pro afectats. 

4 de desembre.- “Sensació: La dimissió del President de 
l’Orfeó Tarragoní en un llarg article informa d’una carta 
el  Director  del  Diari  de  Tarragona  signada  per  Joan 
Estebanell i Moreras. Recordem-ne alguns apartats: 

Carta oberta a don Josep Bofarull i Estil.les.
“Després de  llegir  l’editorial  de  La Cruz del  dia  26,  ha 
estat tanta la sorpresa, que no encerto a aclarir, qui es fa 
de política, ni perquè en aquestes maquinacions han de 
barrejar-hi l’Orfeó.
“No  hi  ha  cap  dubte  que  vistos  els  termes  en  què  es 
desenvolupa  l’editorial  esmentat,  es  vostè  qui  deuria 
contestar-lo,  Ja que és l’únic  que en aquest  cas  podria 
justificar l’Orfeó, amb sols contar sense apassionament la 
veritat  del  que  passà.  En  adreçar-li  jo  aquesta  lletra, 
completament  deslligat  de  cap  partit  polític,  no  tracto 
d’acusar  ni  de  defensar.  Vull  tant  sols  que  l’Orfeó 
Tarragoní,  en  aquest  cas  representat  per  la  Junta 
Directiva,  no quedi  a diré de les  interpretacions  més o 
menys odioses a què l’exposa l’editorial de La Cruz.
“Segons  aquesta  editorial  és  senzillament  que  s’ha 
intentat  introduir  la  política,  la  petita  política,  fins 
l’Orfeó-  Mentida!  Quina  poda  que  aquella  paraula  no 
pugui tenir aquí proporcions gegantines!. Oi Sr. Bofarull 
no és veritat? Oi que es vol la petita política en mans que 
qui  en  esgrimir-la,  no  té  en  compte  el  perjudici  que 
ocasiona una Entitat que diu estima?
“La discussió, afortunadament, tingué un testimoni que 
no cal anomenar. Vostè el coneix i sap que el meu amor a 
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l’Orfeó és dels que es podrien citar com exemple. Aquest 
testimoni, que no tingué inconvenient en avalar, junt amb 
vostè, les lletres per les despeses d’arranjament des del 
pati de butaques fent-se’n igual responsable; aquest home 
que  se  sentiria  mesquí  de  que  com a  justificació  a  un 
determini seu a deixar la Junta, que fes al voltant de la 
seva  acció  meritòria,  per  política,  un  escrit  al  diari, 
cobrant  així  la  publicitat  el  que digué per  fer  l’amor  a 
l’Orfeó, deixant publicar el que féu i el que no féu, el que 
tants  altres  havien  fet  sense  ésser  presidents;  Aquest 
home,  repeteixo,  que  tindria  l’accent  de  declarar 
públicament a benefici de l’entitat que veritablement que 
s’ha aprofitat de la seva acció sense el seu consentiment, 
amb  l’ànim  tan  sols  de  fer  política,  i  deixar  una 
polseguera  maligna  a  l’entorn  de  l’Orfeó.  Escudat  amb 
l’amor que diuen tenir-hi,  quan vostè sap perfectament 
que a voltes aquest amor s’acaba en sec i torna a venir per 
amistat  a  la  persona que ocupa la  presidència  ;  aquest 
home,  sense  apassionament  de  cap  mena  (si  n’hagués 
tingut hauria estat més aviat al seu favor) un féu càrrec de 
l’estat excitadíssim en què estaven discutint, i no ha posat 
ni un moment en dubte, que passada la discussió, vostè 
du l’afer massa lluny és a dir, que no hi havia motiu per 
prendre’s d’aquella manera una cosa equivocada, no pel 
que diu “La Cruz” (la que mai no parlàrem de la moralitat 
de  les  obres),  sinó  per  una  altra  que  encara  avui 
considerem sense importància. 
“Una prova que no es tenia gens la donà quan després de 
rebre  la  seva  dimissió  per  escrit,  la  Junta  designà  una 
comissió per a visitar-lo i sol·licitar-li després la renúncia. 
Amb l’ànim calmat ens deixà entreveure la possibilitat de 
tornar a la presidència. Després de donar -ne compte a la 
Directiva, s’acordà un altre pas que operés en desgreuge 
del  que  havia  succeït.  Després  d’aquest  pas  a  casa  de 
Vostè, i ens trobàrem en que la mitja s’havia tombat”
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La  resta  de  la  carta  es  dura  en  l’afer  de  la  dimissió,  i  
s’encara amb el diari catòlic.
  
4  de  desembre.-  L’Orfeó  Tarragoní  i  “La  Cruz“.  La 
picabaralla  estava  servida  i  el  diari  de  Tarragona 
replicava de nou en una carta del consell directiu, dirigida 
al director del Diari de Tarragona. Oferim als lectors un 
fragment, bon nosaltres no entrem de ni sortim en aquest 
episodi. “Ens permetem dubtar de la bona fe, Patriotisme 
i l’amor del nostre Orfeó hagi inspirat l’article “El Orfeó 
Tarragoní  y  los  llamados  Dijous  Selectes“,  inserit  el 
l’edició del dimecres al vostre diari. D’altra manera sols 
podríem atribuir-lo a manca d’informació a suggeriments 
insidiosos  que  ben  poc  s’anaven  amb  la  seriositat  del 
patriotisme. Sigui com sigui, com que afortunadament a 
l’Orfeó Tarragoní seguim trobant-nos-hi perfectament bé, 
els de la dreta, els del centre i els de l’esquerra, inspirats 
tots  per l’esperit  autènticament  catalanesc  i  artístic,  en 
lloc  d’acudir  al  terreny  de  la  polèmica  amb  aires  de 
disputa i  que sembla  convidar-los  a  aquell  esperit,  con 
conscients de la nostra honorabilitat  ens limitem a fer-
vos  present  el  nostre  disgust  i  la  nostra  protesta.  Amb 
recança, però, per què ningú pugui interpretar el nostre 
silenci com a prova i indici de conformitat, ens volíem en 
la necessitat de fer constar:
Que el motiu de la discussió tinguda entre el Sr. Bofarull i 
el Sr. Anguela a presència del Sr. Rion, no fou per tractar 
de la modalitat  de les obres que es posaven en escena, 
però  única  i  exclusivament  per  l’ajornament  o  no  de 
l’obra “El goig d’ésser honrat”.
La  controvèrsia  va  ser  molt  crítica  i  que  no  ens  cal 
analitzar,  però  no  estarà  de  més  recordar  que  aquest 
Consell  es  dol  que  s’hagi  arribat  a  la  indelicadesa 
d’explicar  interioritats  de  la  nostra  estimada  entitat, 
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majorment quan moltes d’elles son ben discutibles i els 
altres completament falses.
“Que el consell directiu, compost d’elements de dreta, de 
centre  i  d’esquerra,  declara  solemnement  que  no  ha 
actuat  mai,  absolutament  mai,  sota  la  pressió  de  cap 
factor polític. 
“Que el qui ha escrit l’abans esmentat article no ha tingut 
mai amor ni respecte envers la nostra gloriosa institució, 
ja que al contrari,  la  ploma se li  hauria entrebancat en 
proposar-se escriure en la forma despectiva es què ho ha 
fet.
“Així,  doncs,  no  desitjant  aquest  Consell  entaular 
polèmica  de  cap  mena,  sinó  posar  les  coses  al  seu 
veritable lloc, dóna per acabat enutjós incident, tenint a la 
disposició dels senyors socis els corresponents testimonis 
de tot el que quan deixem exposat. Amb la confiança, Sr. 
Director,  que  fareu  públiques  aquestes  manifestacions, 
vos remerciem per endavant.
“Signat,  Josep Gols,  Mestre Director.-  Xavier Gols  Sots 
director.-  Josep  Arana,  President  accidental.-  Joan 
Estebanell, Secretari.- Francesc Borrut, Sots - Secretari.- 
Joan Rion, Tresorer.- Pere Ramos, Comptador. Josep Mª 
Vidal, bibliotecari.- Manuel Vidal. Bibliotecari II.- Teresa 
Colomé. Vocal Soprano.- Mercè Blanch. Vocal contralt.- 
Joan Porqueras. vocal tenor I.- Joan Garrido, vocal tenor 
II.-  Armengol  Ventura,  vocal  baríton.-  Tomàs  Pallach, 
vocal baix.   
Es fan una sèrie de consideracions oferint al lector, tot el 
que es considera no ser certes les manifestacions vessades 
per  La  Cruz,  pel  de  “el  Consell  directiu  compost  per 
elements  de  dreta,  de  centre  i  d’esquerra,  declara 
solemnement que no s’ha actuat mai, absolutament mai, 
sota la pressió de cap sector polític...” Signen tots, amb 
Josep Arana com a President accidental.   
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27  de  març.-  Concert  de  música  sacra.  L’organitza 
l’Agrupació  d’Associacions  de  Setmana  Santa.  L’Orfeó 
Tarragoní  sota  la  direcció  del  mestre  Josep  Gols. 
Professors:  Antònia  Quesada  i  Xavier  Gols  i  Soler  . 
Col·laborarà la cantant Srta. Mercè Plantada amb l’Orfeó 
i orquestra. Dilluns Sant, Teatre Principal, 30 de març de 
1931, tres quarts de deu de la nit.

Primera part
1.- “Cant a la Senyera”, de Millet.
2.- “Divendres Sant”, Bach.
3.- “Jesús de Maria”. Estrena, Comelles i Ribó.
4.- “Himne a Santa Cecília”, Pérez Moya.
5.- “Cançó de la Moreneta”, Nicolau.
6.- “Jesús i Sant Joan”. Estrena, de Vives.

Segona part
1.- “Per tu, Jehovà”, de Bach.
2.- “Nocturn”, Schubert 
3.- “Pregant”, Fauré.
4.- “On sou bon Jesús”, Lamote de Grignon.
5.- “Diví estel”, Manen.
6.- “La Passionària”, P. Masana.
7.- “Al·leluia”, de Mozart
Mercè  Plantada,  és  acompanyada  al  piano  per  Xavier 
Gols.
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Tercera part
1.- “Flúmina”, de Gounod.
2.- “Salm 150”, C. Frank.
3.- “Al·leluia”, Haendel.
Orfeonistes i orquestra amb Mercè Plantada.
 
1 d’abril.- El diumenge de Rams per la tarda sortí el Via 
crucis pels carrers de la ciutat fins a la Catedral, predicant 
el Dr. Francesc Company. Cantaren la capella de música 
catedralícia,  Schola  Cantorum  del  seminari  i  l’Orfeó 
Tarragoní  que interpretaren  un inspirat  “Miserere  “  de 
motius  gregorians,  original  del  mestre  de  capella  de  la 
Catedral  Mn. Antoni Tomàs.
La diada de Sant Jordi del mes d’abril va ser molt lluïda, 
especialment  la  festa  celebrada  al  teatre  Principal. 
“L’Orfeó  estava  dirigit  pel  jove  mestre  Xavier  Gols  - 
ofereix  el  diari-  i  interpretà  admirablement  vàries 
composicions  sent  totes  elles  molt  aplaudides.  Cal 
destacar especialment el “Cant a la Senyera”, de Millet, i 
“Marinada”,  de  Pérez  Moya,  aquesta  última  amb 
l’acompanyament  de  la  cobla  Tarragona,  que  compartí 
amb  l’Orfeó  les  mostres  de  simpatia  que  el  públic 
calorosament,  els  va  tributar.  Per  últim,  l’Orfeó  va 
acomiadar-se amb “Els Segadors”, l’himne de Catalunya, 
que fou aplaudit i corejat a peu dret per la multitud que 
omplia de gom a gom el teatre.
El  director  de  l’Orfeó  anuncià  que  cantaria  la  cançó 
“Plany” molt poc coneguda -digué- i que si la dictadura 
l’hagués  conegut  l’hauria  prohibit.  L’acompanyava  al 
piano  el  seu  fill  Xavier  Gols.  Tots  dos  van  ser  molt 
aplaudits. Acte seguit avançaren al prosceni la senyoreta 
Ignàsia Colomé acompanyada pel jove Ricard Àngela el 
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qual digué que anaven a llegir unes poesies dedicades a 
Sant Jordi... una era original de Ventura i Gassol.

7 de maig.- Junta general ordinària de l’Orfeó Tarragoní 
celebrada  el  passat  divendres  per  la  nit.  Que  va  ser 
constituïda així:

President.- Josep Mª Mestres.
Sots president.- Josep Arana.
Secretari.- Blai Gai.
Tresorer.- Francesc Borrut.
Bibliotecari.- Josep Mª Vidal
Vocals:  Rosalia  Borràs,  Mercè  Blanch,  Joan Porqueras, 
Joaquim Pedrol, Joaquim Rión, Jordi Pedrol i J. Salas.

Mateix dia.- Hem rebut del nou president de l’Orfeó un 
document pel qual prendrà possessió de la presidència el 
divendres vinent. 

9 d’agost.- De la Kermesse de Sant Magí. Com ja fa uns 
quants anys existeix una estreta col·laboració en el Club 
Gimnàstic  i  l’Orfeó  Tarragoní,  que serà a la revetlla  de 
Sant Joan.

14  d’agost.-  Ha  sigut  nomenat  president  de  la  secció 
sardanista de l’Orfeó el Sr. Pere Ramos i Ral, que prendrà 
possessió del càrrec el dia de Sant Magí.
 
18  d’agost.-  el  dia  19  es  celebrarà  el  concurs  de 
sardanistes restringit amb l’organització de l’Orfeó, entre 
les colles hi ha “Ballem-la“ i els “Novells”.
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27  de  setembre.-  Les  entitats  culturals  tarragonines 
organitzen  un  acte  solemne  al  saló  de  Sessions  de 
l’Ajuntament a la memòria de Santiago Rossinyol amb la 
presència  d’una  nodrida  representació  de  l’Orfeó 
Tarragoní, celebrant-se després una ballada de sardanes.
De març a novembre no troben cap altre  concert  de la 
històrica entitat orfeònica. La premsa tarragonina no en 
parla ni una línia del canvi genenacional en la direcció de 
l’Orfeó Tarragoní, el mestre Josep Gols i Veciana es retira 
amb  un  bagatge  de  27  anys  on  assolí  els  més  sonats 
triomfs tarragonins en el sí de la institució musical. Músic 
excels,  va  ser  professor  per  concessió  reial  de  l’Escola 
Normal del Magisteri,  compositor inspiradíssim tant en 
música del temps com en religiosa, mestre de capella,  i 
organista,  compositor  de sardanes,  director  de la  cobla 
“Tarragonina”  que  durà  uns  anys,  director  de 
l’orquestrina Gols-Jazz, i el “summum” de la seva ingent 
capacitat  musical  en la  direcció,  des  del  primer dia  de 
l’Orfeó Tarragoní, rebutjant bons oferiments a Barcelona, 
però Gols amant en extrem del terròs tarragoní,  volgué 
quedar-se entre nosaltres. Poc temps després ja prenent-
se la merescuda jubilació se’n va a La Canonja fundant 
l’Orfeó Canongí.
Amb els anys sorgí el seu fill Xavier amarat del saber del 
pare  en  una  faceta  inèdita  en  la  família:  la  de  ser 
concertista de piano, i a més ser un expert en cant coral. 
Josep Gols potser cansat de tanta activitat, deixà el càrrec 
donant pas al seu fill Xavier en la direcció de l’Orfeó, el 8 
de novembre de 1931, quan l’Orfeó es presentava en un 
concert de Tarragona dedicat a la gran família de l’Orfeó.
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8 de novembre.- Mestre director Xavier Gols i Soler. Que 
així és presentat als assistents com a nou responsable de 
l’entitat, inaugurant-se una nova era musical.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Josep Gols.
2.- “Els fadrins de Sant Boi”, Pérez Moya.
3.- “La nina i el moliner”, Pérez Moya.
4.- “Muntanyes regalades”, Sancho Marraco
5.- “La Sileta”, Comelles i Ribó 
6.- “Jesús i Maria”, Comelles i Ribó.
7.- “L’Hereu Riera”, Comelles.
8.- “El cant de la senyera”, de Millet.

Segona part 
1.- “Cançó de nois”, de Grieg.
2.- “Oh! quin bon eco”, Lassus 1534-1594.
2.- “Pel maig que ve”, Jannequin. S. XVI.
4.- “L’home de l’aigua”, Schumann. 
5.- “Somni de primavera”, Mendelssohn.
6.- “Santa Cecília”, Pérez Moya.
7.- “La sardana de la pàtria”, de Morera.
Solista: Rosalia Borràs. Teatre Saló Modern.

Encara que les entrades pel concert  hi figura indicació. 
“Primer pis”, els socis i les seves famílies tindran dret a 
ocupar qualsevol de les localitats del teatre.
  
10 de desembre.- Concert de l’Orfeó Tarragoní
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“Abans  de  les  deu  de  la  vetlla,  hora  que  havia  estat 
anunciat  el  concert,  un  nombrós  i  distingit  públic  es 
concentrà davant del Saló Modern que omplí tot el pati 
de  butaques.  Poc  després  de  l’hora  convinguda,  i  sota 
l‘experta  batuta  de  l’intel·ligent  director  de  l’Orfeó, 
mestre  Xavier  Gols,  començà  el  concert  interpretant-se 
en  honor  al  gran  mestre  Josep  Gols  l“Himne  a  la 
Senyera”.  Va  ser  un  esdeveniment  musical  de  primer 
ordre, hi havia la natural expectació de tot Tarragona, i 
no  cal  dir-ho  en  Xavier  no  va  decebre.  El  públic 
s’entusiasmà  per  la  gran  expressivitat  que  donà  a  les 
composicions triades, el mestre Gols, fill.

17 de novembre.- Cançons de gestos. El consell directiu 
acordà darrerament, la creació d’una mena d’escola per 
nens  i  nenes,  per  a  donar  a  conèixer  moltes  cançons 
ideades per a representar-les rítmicament en gestos, i que 
han obtingut molt d’èxit entre els infants.
Els nens i nenes que vulguin formar part del grup de la 
nostra família orfeonista tindran una edat màxima de 10 
anys,  començaran  aquests  assaigs  el  dia  2  de  gener, 
prèviament  s’han  d’inscriure  a  secretaria,  i  tindran  de 
professor el mestre director Xavier Gols.
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6  d’abril.-  El  dia  5  a  les  7  de  la  vetlla,  es  va  fer  la 
inauguració de la secció “Cançons amb Gestos”, assistint-
hi  una  bona  concurrència  d’orfeonistes  i  famílies,  i  el 
mestre director Xavier Gols de l’Orfeó Tarragoní els dirigí 
una estona.
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11 d’abril.- Excursió de l’Orfeó a Lurdes de Castellet. Se 
celebrarà  el  diumenge  dia  24.  Molts  dels  nostres 
orfeonistes amb llurs famílies assistiran a la trobada de 
confraternitat.

22 de maig.- La Junta general celebrada el dia 20 formà 
nova Junta directiva amb els Srs:

President.- Josep Arana 
Sots president.- Pau Olivé.
Secretari.- Joan Rion.
Sots secretari.- Alfons Gai.
Tresorer.- Francesc Borrut.
Comptador.- Pere Ramos. 
Bibliotecari primer.- Manel Vidal
Bibliotecari segon.- Joan Porqueras
Vocals: E. Virgili, J. Maydeu, J. Blanc. J. Rosell.

28  de  maig.-  L’Orfeó  Tarragoní  actuarà  en  un  gran  i 
tercer  concert  “Natura”  al  Clot  del  Mèdol,  actuant  en 
benefici  dels socis i protectors de l’entitat.  Dies passats 
una  secció  de  senyoretes  i  senyors  cantaires, 
acompanyats del mestre director Xavier Gols, tots plegats 
es  desplaçaren  al  Mèdol  per  tal  d’escollir  el  lloc  més 
adient per la massa coral, i comprovar l’efecte sonor de 
les  veus.  Els  orfeonistes  cantaren  algunes  cançons  i 
pogueren  comprovar  l’acústica,  molt  bona,  i  les 
condicions  del  nostre  paratge  natural,  que  és  de  gran 
bellesa. 

325



19 de juny.- Del concert “Natura” del Mèdol.
El  Consell  directiu  de l’Orfeó  fa avinent  als  conductors 
d’autobusos i els turismes que vagin al Médol, que davant 
de  l’espai  reservat  pel  públic  no  podrà  aparcar  ningú, 
obeint les indicacions assenyalades i seguir les ordres les 
organitzadors.
 
29 de juny.- Magne concert de l’Orfeó Tarragoní.- Per la 
tarda  d’ahir  se  celebrà  l’anunciat  concert  per  la 
benemèrita  institució  musical,  on  hi  havia  entre  les 
autoritats el Sr. Governador civil, Alcalde Lloret, regidors, 
altres  autoritats  i  molts  tarragonins  que  gaudiren 
normalment d’aquests concerts. L’Orfeó actuà a benefici 
dels socis i benefactors de l’entitat. El mestre Xavier Gols 
dirigí la massa coral interpretant entre les composicions 
que prepara “l’Himne a la Senyera”, de Josep Gols; “Oh! 
quin bon eco” de Lassus; “Santa Cecília”, de Pérez Moya, 
amb tot un plegat de cançons catalanes i polifòniques.

29 de juny.- L’Orfeó Tarragoní convida els orfeonistes a 
assistir  el  dia  19  al  concert  Natura  del  Mèdol, 
especialment dels socis, famílies i protectors de l’entitat.

29 de juny.-  El  concert  a celebrar  al  Mèdol per l’Orfeó 
Tarragoní  es  preveu  que  tindrà  en  gran  èxit  en 
personalitats polítiques. El mestre Xavier Gols el dirigirà. 
Programa: 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “La nina i el moliner”, A. Pérez Moya.
3.- “Muntanyes del Canigó”, Morera 
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4.- “Ballaires dintre un sac”, Sancho Marraco.
5.- “Cançó del lladre”. Estrena, Sancho Marraco
6.- “La gentil Margarida”. Estrena,  Comelles i Ribó
7.- “El Rossinyol”, Mas i Serracant.
8.- “La sardana de les Monges”, de Morera.

Segona part
1.- “Ribes del Rhin”, de Mendelsshon.
2.- “Cançó de nois”, Grieg.
3.- “Oh! quin bon eco”, Lassus (1534 – 1594).
4.- “Pel verd i llarg passeig”.
5.- “Pel maig que ve”, Jannequin.
6.- “Santa Cecília”, Pérez Moya.
7.- “Brindis”, Mozart.
8.- “Home de l’aigua”, Schumann.
9.- “La cançó nostra”, de Morera.
Solistes: senyoretes Roig, Borres i el Sr. Barberà.
Un gran programa per  una estada inèdita  i  sorprenent 
d’acústica provada com va ser el paratge natural del Clot 
del Médol.

29 de juny.- Amb motiu del concert de l’Orfeó Tarragoní, 
el Diari de Tarragona publica un poema titulat “El Clot 
del Mèdol”, original del poeta Lluís Via.
 
30 de juny.- El Diario de Tarragona publica a tota plana 
una amplia informació del memorable concert que oferí a 
la  ciutat  de  Tarragona  el  llorejat  Orfeó  Tarragoní,  que 
constituí un autèntic esdeveniment social i l’atractiu del 
lloc  de  la  pedrera  romana  del  Mèdol.  Hi  assistí 
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l’Honorable  President  de la Generalitat  Francesc Macià 
amb el Director General de Belles Arts, el concert resultà 
brillantíssim  tant  el  públic  com  l’actuació  de  la  massa 
coral.  El  president Sr.  Arana havia  fet  els  honors a les 
personalitats assistents.

Josep Llorenç i Grau el 25 d’ agost de 2002 al diari de 
Tarragona, escrivia amb el Títol “Francesc Macià i l’Orfeó 
Tarragoní  al  Mèdol“.  Al  substanciós  article,  anotem 
aquest fragment:
“També hi van assistir el director general de Belles Arts, 
Ricardo de Orueta- que en representació del ministre d’ 
Instrucció Pública va venir a fer-se càrrec oficialment del 
Museu de la Fàbrica de Tabacs-, el governador civil, Sr. 
Noguer  i  Comet,  i  la  seva  esposa;  l’alcalde  Sr.  Lloret  i 
altres personalitats, entre les quals havia el propietari del 
Médol,  el  distingit  patrici   Josep Bassedas,  al  qual  tan 
agraïts  estaven  tots  els  tarragonins  i  els  amants  a  la 
música.  El  programa  del  magnífic  concert  que  va 
interpretat  l’  Orfeó Tarragoní  sota la batuta del  mestre 
director, Xavier Gols, va ésser aquest” (Ja mencionat)
“Un grup d’ orfeonistes amb el seu president, Sr. Arana, 
passà a saludar al Sr. Macià , el qual els va manifestar que 
el  govern  de  Catalunya  pensava  donar  a  la  pedrera 
romana del Clot del Mèdol el destí de convertir aquell lloc 
en  panteó  d’homes  il·lustres  de  la  terra  catalana.  A 
continuació, es va donar  un magnífic ramell de flors  a la 
seva esposa.
Tot el públic va felicitar com es mereixien els directius de 
l’Orfeó  especialment  el  president,  Josep  Arana;  el 
director, Xavier Gols i als components de la coral...”

328



17  de  juliol.-  L’Orfeó  organitza  pel  dilluns  vinent  un 
concert  en  obsequi  dels  alumnes  de  l’Escola  d’Art  de 
Berlin que es troben a la nostra ciutat.
Per  tot  avui  els  socis  i  benefactors  que  es  desitgin 
inscriure  al  grup  excursionista  de  l’entitat  per  a  una 
excursió que es prepara a la muntanya de Montserrat  ho 
poden fer a l’estatge social de l’Orfeó. 

11 de setembre.- L’Orfeó Tarragoní a favor de l’Estatut.
Telegrama de l’entitat  al  President de la Generalitat  de 
Catalunya.
“President  Generalitat-  Barcelona  –  Orfeó  Tarragoní, 
reunit  consell  directiu,  ha  pres  l’acord,  adreçant-vos 
entusiasta  felicitació  amb motiu  aprovació  de  l’Estatut, 
pregant-vos  la  feu  extensiva  a  minoria  catalana  tota”- 
Arana, President.
 
18 de setembre.- Programa de les festes de Santa Tecla. El 
diari tarragoní ens fa saber que la nostra entitat musical 
de l’Orfeó Tarragoní celebrarà en gran concert, a les 10 de 
la vetlla que celebrarà al teatre de l’Ateneu Tarraconense, 
notem que ara per fi s’ha pogut catalanitzar el nom del 
local.  Algunes de les  composicions  seran cantades  amb 
l’acompanyament de la cobla Barcelona.

25 de setembre.- Apoteòsica actuació de l’Orfeó en el  dia 
d’ahir que dirigí el mestre Xavier Gols. 

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Els Fadrins de Sant Boi”, Pérez Moya. 
3.- “El pardal”, Pérez Moya.
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4.- “La nina de el moliner”, Pérez Moya.
5.- “El Rossinyol”, de Mas i Serracant.
6.- “Les ballaires dintre el sac”, Sancho Marraco
7.- “Cançó del lladre”, Sancho Marraco.
8.- “Muntanyes del Canigó”, Morera.
9.- “La gentil Margarida”, Comelles i Ribó.
10.- “La sileta”, de Comelles i Ribó.

Segona part
1.- “El cant de la Senyera”, de Millet.
2.- “La cançó dels mous”, de Grieg.
3.- “La sardana de les Monges”, de Morera.
4.- “La sardana de la Pàtria”, Morera.
5.- “La Balanguera”, A. Vives. Acompanyada per la cobla.
6.- “Marinada”, P. Moya.              “     “             “
Solistes: senyoretes: Borràs, Roig i el Sr. Lerin.

2 de novembre.- El mestre director de l’Orfeó Tarragoní 
ha sigut distingit als Jocs Florals de Girona amb el premi 
musical a la millor composició polifònica per orfeons.
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27  d’abril.-  l’Orfeó  Tarragoní  també  participa  en 
l’organització  a  l’aplec  excursionista  de  les  comarques 
tarragonines.
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24 de juny.- La nostra entitat cantaire ha fixat pel dia 2 de 
juliol una excursió a la bonica ermita de Santa Marina de 
Pratdip, hi seran invitats els familiars, socis i protectors. 
En  la  vida  de  la  societat  Filharmònica  de  Tarragona 
anotarem de bell nou que després de 30 anys, havia sigut 
contractat per venir a Tarragona el cèlebre Orfeó Català, 
de Barcelona.  Com que aquella institució tingué molt a 
veure  en  la  fundació  de  l’Orfeó  Tarragoní,  segons 
recordàvem  el  seu  moment,  ens  fem  ressò  de 
l’esdeveniment i el Diari de Tarragona ens en fa complida 
memòria en una extensa crònica.
A les 8 els orfeonistes visitants van ser rebuts per l’Orfeó 
Tarragoní  i  per  la  societat  coral  l’Ancora  amb  les 
respectives senyores de les  dues entitats  musicals  i  per 
una comissió de l’Ajuntament. Tots concentrats a la plaça 
de  la  República  es  va  fer  la  salutació  a  la  ciutat  de 
Tarragona, cantant-se “L‘Himne a la Senyera” del mestre 
Lluís Mª Millet, cantat al saló de Sessions municipal. Feu 
un  breu discurs  el  conseller  Sr.  Miró  i  Esplugas,  i  per 
l’Orfeó Català ho va fer el Sr. Pallejà. Les senyoretes foren 
obsequiades  amb  clavells  a  l’Alcaldia,  i  tot  seguit  la 
nombrosa  comitiva  es  dirigí  a  la  Catedral  Primada 
ascendint  per  l’Altar  Major  i  acompanyats  per  l’Il.ltre 
Vicari General.
Feta l’explicació històrica pertinent l’Orfeó Català cantà 
“Al·leluia Gregoriana”,  “Pregària a la Verge del Remei”, 
de Millet, i “Cel Blau” del mateix mestre. El Sr. Cardenal 
estigué sempre acompanyant la noblissísima comitiva, i 
acabat l’acte el prelat agraí la visita a la Seu.
El  concert  va  ser  apoteòsic  i  els  tarragonins  gaudiren 
d’una gran diada coral.
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1  de  juliol.-  Demà  tindrà  lloc  l’excursió  en  la  qual 
s’obsequia a orfeonistes, socis i protectors a Santa Marina 
de Pratdip, hi haurà exhibició de cartells, concursos i jocs.

9 de juliol.- El llorejat Orfeó Tarragoní, he estat convidat 
per l’Ajuntament de l’Aleixar amb motiu de la portada de 
les aigües, a celebrar diumenge. Dia 26 per la tarda, s’hi 
traslladarà el nostre benemèrit  Orfeó per a celebrar un 
concert.  Els  socis  i  les  famílies  hi  son  convidats  per 
l’organització. 
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22 de març.- Saló Modern.- l’Orfeó Tarragoní actuà ahir 
nit  al  saló  Modern pel  concert  anual  que es dedica  als 
socis, famílies i protectors de l’entitat. El teatre oferí un 
brillantíssim  aspecte  amb  el  bo  i  millor  de  la  societat 
tarragonina,  que,  enfervorida  aplaudí  amb  gran 
entusiasme.  L’Orfeó  oferí  en  primera  audició,  vàries 
composicions  que  feren  correspostes  amb  visques  i 
lloances. La crònica del diari ens dita vàries composicions 
un  algunes  feren  d’estrena  com  “El  caçador  y  la 
pastoreta”, de Botey; “El paradís de festa”, de Canteloupe; 
“La  cançó  dels  catalans”  de  Morera;  “Voldria”,  de 
Mendelssohn, “Quan mon marit de fora vé”, de Lassus.
El públic quedà sensiblement i agradablement corprès de 
la forma esplèndida de la massa de cantaires responia la 
batuta pel mestre director Sr. Xavier Gols. També obres 
de l’antic  repertori  van ser cantades  amb gran encert  i 
riquesa de matisos, acusadors del temament selecte de la 
direcció i l’entusiasme d’aquesta trobada dels orfeonistes.
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La “Serenata de Nadal” veritablement ens va sorprendre 
amb “Cançó  de Nadal”  i  “Remordiment”.  La  Senyoreta 
Pou acompanyà al piano les interpretacions.

22  d’abril.-  Festa  dels  catalans,  que  organitzen  les 
institucions  catalanistes.  A  més  de  sardanes  hi  haurà 
ballets i recital poètic. Al Teatre Principal actuarà  l’Orfeó 
Tarragoní sota la direcció del mestre Xavier Gols i Soler.

Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de Josep Gols.
2.- “La gent de fora”, Candeloube.
3.- “La cançó dels catalans”, amb l’acompanyament de la 
cobla
4.- “Marinada”, Pérez Moya.
5.- “La sardana de la Pàtria”, Morera.
6.- “Els Segadors”, de Morera.

Segona part
1.- “Cançó de Nadal”.
2.- “Remordiment”.
...i  les altres composicions que ja ens són conegudes, la 
senyoreta Pou col·laborà al càncer.

Com podem observar, el programa és força patriòtic, El 
director del Diari de Tarragona Lluís de Salvador també 
els  dedica  un  editorial  que  titula  “Saló  Modern.  Orfeó 
Tarragoní”.  Ahir  nit  l’Orfeó  ofrenà  als  seus  socis  i 
protectors.  Molt  nombrosa  la  concurrència  s’aplegà  a 
l’esmentat local d’espectacles amb el motiu ja dit donant 
a la sala un aspecte magnífic.
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El programa havia estat confeccionat amb molt d’encert, 
al  costat de les obres que podríem forma clàssiques del 
repertori  de l’Orfeó  n’hi  havia  d’altres  que per  primera 
vegada eren cantades en públic per la nostra benemèrita 
entitat.
“Aquestes  noves  composicions  veritablement  notables 
cada una dintre del seu estil,  constituiran un nou i ben 
positiu valor dintre del repertori general de l’Orfeó, que 
ahir  les  interpretà  admirablement,  assolint  amb  tota 
perfecció  donar  a  cadascuna  de  les  composicions  el 
caràcter escaient del relleu necessari.
“No  car  dir,  doncs,  que  en  acabar  totes  les  obres 
presentades,  l’auditori  exterioritzà  els  seus  sentiments 
amb grans ovacions, unànimes i merescudes.”
El director del rotatiu, no estalvia elogis al mestre Xavier 
Gols pel seu art musical i professional.
El diari de Tarragona es fa ressò del gran concert que es 
prepara pel diumenge vinent. Ens troben el dia 21 de juny 
un  Lluís  de  Salvador  ens  escriu  una  nova  editorial 
relacionada  amb  el  concert  que  prepara  l’Orfeó 
Tarragoní, que serà bo de recordar. El I concert al passeig 
Arqueològic.  Heus  ací  el  fragment  que  ens  parla  de 
l’Orfeó:
“Ja hem dit que la nostra primera entitat  lírica, l’Orfeó 
Tarragoní, tan aviat fou sabedora del projectat concert del 
Passeig  Arqueològic,  oferí  la  seva  valuosíssima 
cooperació. L’Orfeó Tarragoní que sempre han estat  les 
seves triomfals gestes artístiques, un motiu de glòria per 
la ciutat, avui es troba en condicions immillorables, per 
tal de constituir el nucli central de la festa lírica com la 
del  diumenge.  Els  seus  elements  tan  disciplinats  i  les 
seves  veus  tan  dúctils  i  segures  sota  els  mandats  del 
Director, i dilecte pianista nostre Xavier Gols. Poden avui 
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omplir  de  dolces  i  belles  melodies  aquell  encisador 
recinte, a l’hora de la davallada lírica del sol.”

  
24  de  juny.  Avui  a  les  7  del  cap  vespre  patrocinat  per 
l’Ajuntament,  i  la  col·laboració  de  Ràdio  Barcelona, 
l’Orfeó Tarragoní actuarà a profit de les colònies escolars 
tarragonines.  Ens  ve  del  programa “Tarragona  Fallera” 
del  mes  de  juny  de  1934  que  hi  dedica  dues  pàgines. 
L’escrit és curt i a més hi consten quatre fotografies. El 
programa té gairebé  la mida d’un foli. A més ampliem la 
notícia  amb el  festival  coral  musical  de  l’Orfeó.  Diu  el 
cronista....  “sota  la  direcció  del  mestre  Xavier  Gols 
prendran part  l’Orfeó,  la  seva  nodrida  orquestra  i  una 
prestigiosa  cantatriu.  Aquest  concert,  serà  radiat  i 
retransmès per les emissores d’Unión Radio, hi assistirà 
l’Il·lustre  compositor  català,  director  artístic  de  Ràdio 
Barcelona, el mestre Josep Comelles i Ribó.”
“Fidel el propòsit a la forma de les seves forces a tota obra 
d’interès ciutadà i de caire cultural o artístic, el benemèrit 
Orfeó Tarragoní, com els lectors hauran vist al Programa 
de  les  Festes  de  juny,  presta  la  seva  col·laboració 
entusiàstica al concert del Passeig Arqueològic del dia 24.
“El motiu de la propera actuació és doblement meritòria, 
car una banda, tendeix a prestar l’ajut a l’obra social de 
les  Colònies  Escolars.  I  per  altra  part,  cerca  la  lloable 
finalitat  d’ofrenar  al  públic  culte  una  festa 
indubtablement  original  i  interessant.  S’associen  les 
belleses  i  emocions  de  la  Música,  amb  l’emoció  de 
desvetlla  a  la  nit   que  produeix  en  tot  visitant,  la 
meravella  imposant  i  única  del  nostre  Passeig 
Arqueològic.
“Aquest esdeveniment promet ésser memorable pel seu 
caràcter i novetat, per tant no seria endebades exposar ací 
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un  breu  historial  del  nostre  aclamat  Orfeó,  aplaudit, 
d’ençà que inicià la seva vida artística...” i continua.

25 de juny.- El festival radiofònic del dissabte. Crònica
La  cantant  catalana  Mª  Teresa  Planas,  pertany  a  la 
Companyia de Lluís Calvo i que actuà al festival.

Concert  per  l’Orfeó  Tarragoní  al  passeig 
Arqueològic.

Primera part
1.- “Himne a la Senyera”, de Gols
2.- “L’eco”, Lassus.
3.- “El caçador i la Pastoreta”, Botey.
4.- “La gentil Margarida”, Comelles i Ribó
5.- “Remordiment”, Morera 
6.- “Muntanyes del Canigó”, Morera
7.- “La Sardana de les Monges”, de Morera.
9.- “Longas”,  Grieg, amb la cantant Mª Teresa Planas i 
Orfeó.

Segona part
1.- “Pàtria meva”, de Grieg.
2.- “Flúmina”, Gounod.
3.-  “Els  Segadors”,  de  Morera.  Amb  l’acompanyament 
d’orquestra.
Direcció: Xavier Gols i Soler.
 
El  nostre  rotatiu,  comenta  Llorens  i  Grau,  al  Diari  de 
Tarragona  del  19  d’agost  de  1990,  s’establiren  aquests 
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preus.”  Entrada  i  seient:  2’00  pts.  Entrada  al  recinte, 
0`50 pts.
“Es  varen  instal·lar  més  de  2.000  cadires  de  foren 
ocupades  en  la  seva  totalitat.  La  companyia  Riegos  y 
Fuerzas del Ebro, va fer la instal·lació d’una línia especial 
de  subministrament  de  fluid  del  damunt  el  Palau 
Arquebisbal,  per  als  aparells  radiofònics  i  per  a 
l’enllumenat – seria per primera vegada al passeig - del 
sector destinat al concert.
“Malgrat el fer d’ésser el primer cop que se celebrava un 
concert d’aquesta naturalesa, i no saber per tant, el seu 
resultat artístic,  el públic donant una prova de la fonda 
comprensió  i  amor  a  les  coses  de  l’Art,  envaí 
materialment  el  recinte  del  Passeig  Arqueològic...”.  i 
continua.
 
21  de  juliol.-  La  visita  de  l’Orfeó  Cants  de  Pàtria,  de 
Girona,  i  el  magnífic  concert  de  demà,  al  diari  de 
Tarragona. Com de costum n’extraiem els apartats.
“Girona,  ciutat  també  màrtir  en  la  Història,  i  també 
formosa arran de les gestes glorioses del seu passat que 
ofrena  al  visitant,  l’Orfeó  Cants  de  Pàtria,  és  una 
demostració  que  allí  creix  i  s’arbora  en  entusiastes 
prolífics,  una  nova  cadena  de  generacions  actives,  i 
grandioses  a  l’hora,  per  l’amor  al  progrés  i  la  ciutat 
nadiua. Per això gaudeix d’una gran popularitat i compta 
amb la protecció decidida de gran nombre de ciutadans 
que formen, a l’entorn de l’Orfeó, una massa compacta de 
socis.
“Cants  de  Pàtria”  és,  per  tant,  una  institució  de  vida 
ferma;  d’arrelada  significació  popular;  de  fecunda  i 
profusa tasca artística; positiva i destacada qualitat, entre 
les entitats líriques del gènere. 
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“La  visita  a  Tarragona,  que  ens  honora  tant,  com  ens 
obliga a la gratitud,  haurà de desvetllar  entre nosaltres 
demà una segona curiositat, però abans també afecte...”
“Per  tal  d’apreciar  íntegrament  les  millors  condicions 
possibles aquest Art vibrant dels cantaires, calia, a banda 
l’audició  pública  de  cortesia  a  l’Ajuntament,  organitzar 
una  altra  audició  en  local  tancat,  amb  les  degudes 
condicions  acústiques.  L’Orfeó  Tarragoní,  acomplint  un 
deute  de  companyonia,  ha  facilitat  d’aquell  lloable 
propòsit  posant  a  la  disposició  dels  visitants 
incondicionalment, el teatre del seu mestratge, que és el 
millor local de concerts que hi ha a Tarragona”
    
24 de juliol.- Orfeó Tarragoní 
“La  veterana entitat  coral  té  assenyalada  pel  diumenge 
vinent, una excursió en benefici de la gent del Priorat i 
Capçanes, esperant-se pel dia de la festa major, que serà 
quan l’Orfeó serà rebut per aquell Ajuntament. L’Orfeó en 
obsequi a la vila farà un petit concert amb un programa 
de  cançons  populars  que  seran  executades  pels 
orfeonistes, on a més es trobarà allí la colla castellera dels 
Xiquets  de  Tarragona  que  també  hi  realitzaran  uns 
castells.” de la crònica.

Del dia 26 al diari.  És un fragment fantàstic;  es fa una 
comunió de sentiments entre un claríssim dia d’estiu, el 
paisatge prioratí i la música de l’Orfeó...
“Sota la direcció expertíssima del mestre Xavier Gols es 
va  descabdellar,  en  mig  del  silenci  respectuós  de  la 
multitud  allí  aplegada  la  primera  part  del  programa. 
Mentre  el  sol  era  ja absorbit  darrera les muntanyes de 
ponent i les darreres clarors del dia donaven al cel una 
llum difusa i transparent i un blau pur carmesí, les veus 
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afinades, subtils, clares i emocionades dels cantaires, van 
fer oir les dolces melodies...”
“Diverses vegades ens hem ocupat de la forma magnífica 
com el nostre benemèrit Orfeó interpreta les obres que li 
són confiades.- Res millor no podríem dir d’ell, avui; sinó 
que mai no l’havíem sentit cantar amb tant de desig de 
superar-se a sí mateix com el diumenge al Passeig. No era 
g Arqueològic. 

21 de setembre.- festival radiofònic de demà.
L’Orfeó  Tarragoní  actuarà  sota  la  batuta  del  mestre 
Xavier Gols (dia 24). Va cantar un llarg programa –massa 
llarg i tot– de belles composicions i cançons catalanes. La 
seva actuació en tot moment afinada i precisa, en res no 
es va desmerèixer, tant en les obres més fàcils i populars, 
com en les de més difícil  interpretació.  Hi col·laborà el 
cantant baríton canongí Pau Vidal, acompanyat al piano 
pel mestre Josep Gols i Veciana. També actuarà la banda 
de música del  regiment núm. 18,  que dirigirà  el  músic 
major E. Vélez. Assistiran al festival les autoritats. 

2 d’octubre.- Traspassà la senyoreta Carme Rimbau de 17 
anys, l’ òbit de la qual constituí una gran manifestació de 
dol.
La comitiva fúnebre estava formada per l’Orfeó Tarragoní 
amb  gairebé  la  totalitat  dels  orfeonistes  cantants 
precedits de la senyera amb llaç negre. La comitiva anà 
fins el cementiri.

3  d’octubre.-  “In  memoriam”,  dedicat  a  na  Carmeta 
Rimbau.  Fa pocs  dies  encara  era  a  les  files  de  l’Orfeó. 
Contribuí amb entusiasme al bon art del cant amb la seva 
pletòrica veu. Actuà en una de les darreres actuacions de 
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l’Orfeó  cantant  el  magnífic  “A  Santa  Cecília”  de  Pérez 
Moya,  sent  una de les  veus  de més relleu de  la  Massa 
coral.  El  mestre  Xavier  Gols  assistí  els  actes  funeraris 
amb la Junta de govern.
Mateix dia. L’Orfeó Tarragoní assistirà a un concert als 
jardins  de  l’Assistència  Social  a  obsequi  dels  acollits, 
havent sigut invitades les autoritats. 

Any 1935

Diari de Tarragona
Ens troben a un any i escaig de la gran convulsió política 
que sacsejà el nostre país; en unes línies desgranadores 
del tema central. Agermanades en el sí de l’Orfeó, mai es 
presentà  un  problema  entre  els  orfeonistes  ja  que  n’hi 
havia de totes les tendències polítiques, obeïen tots una 
sola  veu  que  prohibia  taxativament  en  aquell  recinte 
pronunciar cap paraula tendenciosa políticament. Allí, a 
l’estatge  social  de l’Orfeó tarragoní,  al  Teatre  Principal, 
només podia parlar-se de música i cant, i tan la directiva 
com  el  mestre  Xavier  Gols,  i  abans  el  seu  pare  Josep 
tenien  molt  ben apresa la  lliçó.  Especialment  el  nostre 
conjunt orfeònic es nodria tant de les tendències dels que 
optaven per la simbologia dretana, com de les esquerres 
catalanes, inclòs el mestre director. La fidelitat a aquests 
principis bàsics,  en va permetre que la llorejada entitat 
funcionés  a  ple  pulmó fins  el  darrer  moment.  L’Orfeó, 
doncs,  va  ser  aliè  al  descontentament  general  de  les 
masses obreres, les vagues, i el que va promoure l’esclat 
de la revolta,  que ocasionà en els  homes orfeonistes la 
mobilització de la guerra posterior del 1936.
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Bé  ens  comenta  Jordi  Piqué  i  Padró  al  seu  voluminós 
treball “La crisi de la reraguarda Revolució i guerra civil a 
Tarragona 1936-1939”,  publicat  el  1998 per  l’abadia  de 
Montserrat.

Ens  han de  fixar  i  l’Orfeó  continuà  les  seves  activitats 
normals, malgrat la evolució política, tant inestable com 
precipitada.  “La rebel·lió  militar  del  19 de  juliol  tingué 
com  a  resposta  l’esclat  d’una  revolució  social  de  caire 
obrer  que  es  fonamentava  en  el  poder  de  fet  que 
s’atorgava  la  massa  popular  armada  que  dominava  els 
carrers  de  les  ciutats,  viles  i  pobles.  El  moviment 
subversiu  declarat  per  una  bona  part  de  l’Exèrcit,  els 
recels  que  despertaven  molts  militars  que  no  s’havien 
manifestat  públicament  com  a  sediciosos  i  la 
neutralització de les forces d’Ordre Públic comportaren la 
paralització,  impotència  i  en  molts  casos  la 
descomposició  de  les  institucions  republicanes.  Així, 
doncs, la manca d’un aparell coercitiu evidenciarà, encara 
més, la incapacitat i feblesa de les autoritats republicanes 
–representades a la Generalitat i als Ajuntaments– per a 
controlar uns esdeveniments que les sobrepassaven.
“En  aquesta  situació  de  col·lapse  social  i  polític,  els 
comitès locals antifeixistes, creats de manera espontània i 
gairebé simultània, esdevindran els veritables òrgans de 
poder real. Uns òrgans de representació de les bases, en 
els quals els nous dirigents expressaven directament les 
aspiracions  i  exigències  dels  obrers  de  la  ciutat  o  del 
camp.  Uns  comitès  que  basaren  la  seva  legitimitat  en 
l’enfrontament  d’un Estat  que es manifestava  impotent 
per a assegurar la pròpia supervivència.....” 
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Tornen al fil del nostre Orfeó.
5 de gener. Associació pessebrista de Tarragona. Festival 
nadalenc i concert per l’Orfeó Tarragoní. Teatre Metropol 
a les 11 del matí, director, Xavier Gols. 

1.- “Himne a la Senyera“, de  J. Gols
2.- “El Pardal“,  Pérez Moya.
3.- “Nit de Vetlla“,  Pérez Moya.
4.- ”Les dotze van tocant”,  Pérez  Moya.
5.- “La Cançoneta“, P. Moya.
6.- “Sant Josep i la Mare de Déu“, (primera audició), P. 
Moya.
7.- “ El dimene escuat“, Comelles i Ribó.
8.- “Cansó de Nadal“,  Romeu.
9.-  “Fum. Fum. Fum“, J. Gols.
10.- “El Brindis en festa“, de Canteube. 

31 de gener.- El gran musicòleg Francesc Pujol a L’Orfeó 
Tarragoní.
Avui  a  les  10  de  la  nit  tindrà  lloc  a  l'estatge  social  de 
l’Orfeó,  una  conferència  sobre  el  tema  “Orfeons  i 
orfeonistes”.  L’entrada  serà  pública  per  a  les  famílies  i 
socis de l’Entitat.

18 de febrer, s’anuncia  una excursió de l’Orfeó Tarragoní 
al santuari de Núria.

9 de maig.- El nostre Orfeó prepara un magne concert per 
ajuda de la Caixa de Socors i Previsió que es celebrarà el 
Teatre Principal.
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1 de juny.- Ateneu de Tarragona – Conferència de X. Gols 
sobre Ravel que es celebrà ahir.
“El conferenciant,  que de molt jove ha sigut un esperit 
obert,  està amatent a les modernes teories i  tendències 
musicals  i  les  composicions contemporànies,  ha fet  del 
gran mestre francès un estudi pregon que ha permès amb 
gran  encert  a  l’auditori  entendre  els  seus  trets  més 
característics  i  més  acusats  pel  que  fa  a  la  música 
harmònica”.

2  de juny.-  La nostra  gloriosa entitat  coral  prepara  les 
cançons del mes vinent pel concert extraordinari que serà 
a profit de la Caixa de Socors i Previsió. Els orfeonistes, 
sota  la  direcció  del  mestre  Xavier  Gols,  que treballa  fa 
temps  amb  gran  entusiasme,  perfilen  el  programa  que 
també tindrà novetats  interessants  de caire  musical.  El 
concert se celebrarà al Teatre Principal, el dia 14 de juny.
Pel que fa al concert, resultà brillantíssim.
     
Primera part
1.- “Himne la Senyera”, de J. Gols.
2.- “Sant Josep i la Mare de Déu”, Pérez Moya.
3.- “El caçador i la pastoreta”, Potey. Solista Sr. Pedrol.
4.- “Porquerola”, Sancho Marraco. 
5.- “La filla del rei de França”, X. Gols.
6.- “Cançó de l’esperar”, Samper.
7.- “La gent fosca”, de Canteloube.

Segona part
1.- “Voldria”, de Mendelssohn.
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2.- “Cançó tardoral”, Mendelssohn.
3.- “Nänie”, Schumann.
4.- “Lied”, Schumann.
5.- “Els Pescadors”, en veus d’home, de Clavé.

Tercera part
1.- “Oh, pobre món!”, de Brahms.
2.- “Scherzo”,Tartini. (1708-1778).
3.- “Brindis”, Mozart.
4.- “Hivern”, Lully.
5.- “Ball rodó”, Rimsky Korsakoff.
6.- “Cançó dels catalans”, de Morera. 
7  a  10.-  Cançons  Populars  catalanes,  mallorquines  i 
auverneses ? pel cor de veus femenines al piano.

Mestre director Xavier Gols i Soler
6 de juny.- pel nostre Orfeó es prepara un gran concert en 
el  qual  intervindrà  la  pianista  Consol  Pou,  per  tal  de 
recaptar fons destinats a la Caixa de Previsió i Socors de 
l’Orfeó.

15 de juny.- En el dia d’ahir es celebrà l’anunciat concert 
del nostre llorejat Orfeó Tarragoní. La concurrència no va 
ser tant nombrosa com era d’esperar, comenta el nostre 
diari tarragoní, dent la crònica del concert.
El cronista diu en un apartat: 
“No sent possible quan escrivim aquestes notes detallar la 
meritòria tasca de l’Orfeó, obra per obra, diem almenys 
que la massa coral,  per cert,  molt agosarada, es mostrà 
ben segura i nodrida en totes les cordes, cantant amb gust 
i il·lusió, fins i tot amb els passatges més aguts i difícils.”
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7 de juliol.- La secció excursionista de l’Orfeó Tarragoní 
prepara del dia 21 una excursió col·lectiva al monestir de 
Montserrat, a la qual poden inscriure orfeonistes, famílies 
i associats.

10 d’octubre.- La nostra primera Entitat coral a la ciutat 
de Girona.  El  dissabte pel  matí  sortirà  cap a Girona el 
llorejat Orfeó Tarragoní. Els assaigs de les composicions 
que  formen  el  programa  s’executaran  en  una  primera 
part,  les  millors composicions populars  catalanes  i  a  la 
segona  part  tindrem  noms  nom  Brahms,  Schubert, 
Schumann,  Mozart,  Elly,  Martini,  Rimsky  Korsakoff  i 
altres, confiant que l’Orfeó amb el mestre Gols posaran 
Tarragona al lloc que mereix.     

Any 1936

Diari de Tarrragona
10 de gener.-  Per raons que no sabem el concert  anual 
dedicat a la gent de l’Orfeó, socis i protectors sofreix un 
cert retràs. El concert es celebrarà al Teatre Tarragona el 
17 de gener a les 10 de la nit. Com es previsible el teatre 
tindrà una gran entrada.  L’Orfeó tindrà la col·laboració 
de la pianista Consol Pou i  la  direcció anirà a cura del 
mestre Xavier Gols. L’ordre del concert serà aquest:

Primera part
1.- “Himne a la senyera”, de J. Gols
2.- “Sant Josep i la Mare de Déu”, Pérez Moya.
3.- “El Mestre” Sancho Marraco, solista Srta. Bernat
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4.- “La gent de fera”, popular auvernesa, Canteloube.
5.- “Cançó de l’espader”, cant mallorquí, Samper.
6.- “La filla del rei de França”,  X. Gols
7.- “La cançó nostra”, de Morera.

Segona part
1.- “Petita suite”, de Debussy.
2.- “Tres valsos”, Brahms.
     Pianistes, C. Pou i X. Gols 
         
Tercera part
1.- “Els Pescadors”, d’Anselm Clavé. Homes sols
2.- “Scherzo” Martini.
3.- “L’hivern”, Lilly.
4.- “L’enterro d’un Nin”, Pérez Moya. 
         Solista: Stra. Vidal
5.- “Ball rodó”, de Rimski Korsakoff. 
6.- “Somni de Primavera”, Mendelssohn.
7.- “La sardana de la Pàtria”, de Morera.

El piano Pleyel el cedeix la Filharmònica.
30  de  gener.-  El  Diari  de  Tarragona,  la  nostra  font 
principal  de  la  informació  i  investigació,  ens dóna raó 
d’un altre titular. “El governador general de Catalunya i 
l’Orfeó  Tarragoní”.  Tal  com  con  sempre  fem  donem 
constància, fragmentàriament de l’article:
“Els tarragonins que senten el lícit i noble orgull d’ésser 
catalans i els amics i admiradors d’una benemèrita entitat 
lírica local nascuda del nostre poble i que ha donat dies 
de  glòria  a  la  Ciutat,  no podran mai  oblidar  el  fet  que 
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anem a relatar, esdevingut en una època que l’espanyol, 
català i tarragoní senyor Sentís, ocupà la Delegació de la 
Comissaria d’Ordre Públic. Una vegada més, es manifesta 
el  poc  interès  dels  que  més  haurien  de  vetllar  per  les 
nostres tradicions i singularitats culturals catalanes: 
“Essent alcalde gestor el senyor Cereceda, va tenir lloc al 
Palau  Consistorial  un  acte  d’homenatge  al  tarragoní 
il·lustre,  organitzat  per  la  pròpia  Corporació  municipal 
que sol·licita la cooperació de l’Orfeó Tarragoní. La festa, 
amb una absència absoluta, per cert, d’escalf ciutadà, es 
va  celebrar,  amb l’assistència  de  les  autoritats.  L’Orfeó 
canta algunes composicions entre les quals figurava “La 
cançó dels catalans” obra que s’ha cantat  sempre arreu 
sense  que  mai  no  fos  qualificada  de  pecaminosa  ni 
contrària a cap disposició a cap llei de la República.
“Uns dies més tard potser una setmana si la memòria no 
ens és infidel- els periodistes que recullen informació de 
l’Ajuntament,  van  ésser  informats  per  l’alcalde  gestor, 
que aquest havia rebut un “Saluda” de la Comandància 
Militar  de  la  plaça,  manifestant-li  el  disgust  amb  que 
havia sentit, en la festa esmentada, l’execució per l’Orfeó 
Tarragoní de “La cançó dels catalans”.
“A nosaltres ens causà tanta estranyesa allò, que tement 
que fos una mala interpretació, varem optar per tirar al 
dret i demanàrem al Comandant Militar, la versió exacta 
del senyor Rivera. Després d’una conversa amb aquesta 
autoritat i amb lleialtat absoluta amb el poder legalment 
constituït de l’Orfeó, cosa que no excloïa el fet de la seva 
lògica  i  essencial  catalanitat,  ens  vam poder  convèncer 
que  el  Governador  Militar  no  havia  atorgat  al  fet  cap 
especial  importància i  que havia obrat en part recollint 
estranyes queixes. Un cop confirmat això a judici nostre 
pel fet que la comunicació adreçada al alcalde gestor no 
fos en forma d’ofici, sinó un senzill “Saluda”.
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“Més encara per indicació del propi comandant militar, 
ens vam tenir cura  de passar avís als confrares locals, que 
no  donessin  publicitat  a  la  versió  facilitada  a 
l’Ajuntament gestor, car no procedia fer-ho.
“Nosaltres  vam  quedar  convençuts  que  la  cosa  s’havia 
acabat  allí,  a  més  tenint  en  compte  que  hi  havia  a 
Tarragona  altres  autoritats  que,  coneixent  l’Orfeó  de 
molts  anys,  i  sabent  com l’Orfeó sent i  com respon als 
sentiments  més  arrelats  del  nostre  poble.  La  darrera 
paraula però, fou la següent comunicació oficial, rebuda 
pel President:

“Comisaría de investigación y vigilancia 
de Tarragona” 
(Departament  de  la  Delegació  d’Ordre  Públic) 
núm. 2381
“El  Excmo.  Sr.  Gobernador  General  de  Cataluña  con 
fecha 25 del actural, me dice lo siguiente: “visto cuanto 
informa V.I. en su respetable escrito del 21 del actual al 
remitir  copia  de  la  “Cançó  dels  Catalans“,  he  resuelto 
significarle que por esta vez deberá llamarse la atención 
del “Orfeó Tarragoní” de esa ciudad que se le advertirá de 
que en lo sucesivo se abstenga de interpretarlo, toda vez 
que  de  reincidir  se  le  impondria  una  sanción  y  se  le 
procederia  a  la  clausura  temporal  de  dicha  Sociedad 
Coral”.
Sr. Presidente de la Sociedad Coral Orfeó Tarragoní. 

8 de març de 1936- “Diari Catalònia,”  1936, Tarragona. 
”Vida  musical.  El  nostre  Orfeó“.  Per  Xavier  Gols.  El 
rotatiu  publica  un  fort  article,  on  fa  referència  a  les 
condicions  a  que  estava  sotmès  l’Orfeó  Tarragoní  en 
temps de la dictadura de Primo de Rivera,  i  encara La 
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Comissaria  d’Ordre  Públic   que  no  tolerava  certes 
composicions,  amb  lletra  massa  catalanista.  El  aquell 
període  l’Orfeó,  va  tenir,  com  no,  privacions  de  tota 
mena,  amb  prohibicions  sistemàtiques  i  traduccions 
dolentes si  els cantaires i el mestre Gols, volien cantar-
les.  Anotem  un  parell  de  fragments  de  l’article,  per  la 
història:
“Un  dels  orgulls  més  legítims  amb  què  compto  és  el 
d’ésser director de l’Orfeó Tarragoní. I cap més entitat de 
casa nostra pot mostrar una fulla de serveis tan magnífica 
i extraordinària com la posseeix la nostra entitat coral. El 
dia que algú es decideixi a publicar-ne l’historial,  no hi 
haurà cap tarragoní que el tingui a l’ abast de la mà a fi 
d’ensenyar-lo en tot moment que l’avinentesa li permeti 
mostrar una de les pàgines més dignes i glorioses de la 
història contemporània de la nostra  ciutat.
“De tot hi ha  a la vinya del Senyor! L’Orfeó ha tastat tot 
l’encís  de  la  glòria.  Jornades  de  triomf  esclatants, 
inoblidables.  El  nom  de  Tarragona  has  sonat  voltat 
d’aurèola formidable de succés artístic, en tantes ciutats 
d’arreu  d’Espanya.  El  meu  pare,  fundador  i  director 
durant  l’  època d’or  de  la  nostra entitat  coral,  el  portà 
gloriós a Madrid, on els  nostres cantaires foren aclamats 
com a casa no oïda fins llavors; a Saragossa, a Alacant, 
etc. A tot arreu els públics restaven meravellats d’aquell 
conjunt  musical  que  els  hi  proporcionava  emocions 
noves, impressions mai sentides... En programa, les obres 
cabdals, difícils i representatives del repertori  coral eren 
interpretades  de  l’Orfeó  Tarragoní  amb  un  mestratge 
insuperable, exemplar...“
“En  el  capítol  de  les  de  les  dolors  també  tenim, 
desgraciadament,  una  llista  massa  llarga.  Persecucions, 
campanyes terroristes, de totes les malpensades que om 
pugui  concebre.  Repetirem  avui  que,  com  a  magnífic 
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exponent de caliu catalanista, el nostre Orfeó ha estat el 
blanc preferit de les ires de les dictadures. En època de 
Primo  de  Rivera,  els  equilibris  que  calgué  fer,  els 
temporals que feu precís capejar no tenen fi. L’amenaça 
constant  de  censura  i  dissolució  feia  riure  en  un 
frenetisme  i  tensió  nerviosa  revoltant.  Deixeu-me 
recordar  una  anècdota   d’aquells  temps.  L’Ajuntament 
organitzà unes festes: el nostre Orfeó, vulgues no vulgues, 
calgué que hi prengués part en un concert que tingué lloc 
al desaparegut Coliseu Mundial. Allí foren els – mals - de 
caps ¡. Fou imposada la representació de la traducció al 
castellà  de la  lletra  de totes les  cançons que teníem de 
cantar. No val dir que, posa una mica de respecte que hi 
hagués a criteri del censor canó que era suprimida. El bo 
del cas fou, però, el manament que què presentéssim la 
nostra senyera per a veure si, entre els seus brodats, hi 
havia matèria delictiva. La nostra gloriosa ensenya hi feu 
portada per un orfeonista i el meu pare. El senyor militar 
que fou designat per aquesta missió organitzadora, amb 
més bona voluntat de encert, es disposà a  per feina. De 
primer volia que hom tapés els escuts de les províncies 
catalanes que hi ha. el meu pare en sortí victoriós de fer-
lo desistir. Però com a compensació, li fou demanada  la 
cosa següent-:  Escolti Sr. Director; i per què a d’acabar el 
programa no canten  “La  marxa  real“?  Situació  violent 
que, afortunadament volgué aquell senyor respondre’s ell 
mateix¨-  “Peró tanmateix  no deu ésser  possible  pel  fet 
que què els seus cantaires no saben solfeig, veritat?
El llarg article,  al nostre entendre, representa, i és, una 
denuncia,  de  com  llavors,  estava  la  situació  en 
incomprensió  i  de  pals  a  les  rodes,  només  però  la 
tenacitat  i  l’esperit  nacionalista  que  tots  els  seus 
integrants  sentien,  els  feia  perseverar  entre  mig  dels 
entrebancs  dels  castellans  que  comprenen  ni  volen 
aturar-se  que  Catalunya  és  un  altre  país  amb  cultura 
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pròpia, llengua diferent i costums radicalment oposades. 
Catalunya,  doncs,  és  una  nació  sense  estat  i  som 
espanyols, per imperatiu legal.    

17 d’abril.- Orfeó Tarragoní, classes gratuïtes de música.
L’Orfeó ha cursat a tots els socis una circular, per aquells 
que pugui interessar.
 
“Ciutat, abril de 1936. Sr...
Distingit consoci: Al nostre Orfeó han estat comentades 
unes classes gratuïtes, amb èxit falaguer pel gran nombre 
d’alumnes  d’ambdós  sexes  que  hi  assisteixen,  i  que 
dirigeix  acuradament  el  mestre  X.  Gols.  La  nostra 
intenció  no  és  altra  que  donar  als  socis  i  als  seus 
familiars,  totes  les  facilitats  necessàries  per  què  els 
infants,  que  potser  cantaran  a  l’Orfeó  el  dia  de  demà, 
aixequin pel que fa referència a l’art musical, el seu nivell 
cultural.  Així,  doncs,  si  teniu  algun  fill  o  familiar  que 
s’interessi per aquestes coses, no vacil·leu, per aconsellar-
li  que  hi  assisteixi  en  la  confiança  que  en  sortirà 
totalment beneficiat.
Aprofiten la present per a saludar-vos en nom de la Junta 
Directiva  de  l’Orfeó  Tarragoní.-  El  President  Josep 
Arana.- Daniel Rovira.- Secretari 

24  d’abril.-  La  festa  d’ahir  a  L’Orfeó.  Amb  força 
concurrència  de  socis  i  acompanyants  es  celebrà  a 
l’estatge social de l’Orfeó Tarragoní la festa programada 
en honor del Sant (Jordi), festival compost de cant i cobla 
en actuació conjunta.
Foren extraordinàriament aplaudits amb les obres “Sant 
Jordi  triomfant”,  i  “Marinada”.  Les  sardanes  foren 
ballades  per  nombroses  persones,  sent  executada  “Els 
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segadors” l’Orfeó donà nova prova del seu gran moment 
artístic.

10 de maig.- El nostre Orfeó celebrà fa pocs dies Junta 
general ordinària, acordant aquesta nova directiva:

President.- Josep Arana.
Sots  president.- Ramon Magarolas.
Secretari.- Daniel Rovira.
Sots secretari.- Josep Pla.
Tresorer.- Francesc Borrut.
Comptador.- Simeó Òdena.
Bibliotecari primer.- Josep Gasull.
Bibliotecari segon.- Pau Estebanell.
Vocals.-  Senyoretes:  Teresa  Roig,  Francesca  Maydeu, 
Josepa Tapiador i Teresa Giner.
Senyors:  Josep  Gonzàlez,  Joan  Mir,  Modest  Andreu, 
Domingo  Aleu,  Domingo  Roig,  Andreu  Serra,  Manuel 
Queralt, Joan Guinovart i Ramos.

11 de maig.- Es prepara un gran homenatge al director de 
l’Orfeó Canongí el mestre Josep Gols. La seva figura i la 
personalitat  del mestre Gols,  no la podem destriar dels 
anys  que  dirigí,  renovà  i  donà  esplendor  a  l’Orfeó 
Tarragoní, que li donà les pàgines més brillants de la seva 
història, donant pas al seu fill Xavier. El tàndem de pare i 
fill continua encara en el record tant a Tarragona com a 
La  Canonja,  per  això  aquest  homenatge  és  compartit 
entre les dues poblacions.
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L’escultor Salvador Martorell està enllestint en un bust el 
marbre  del  gran  mestre,  ja  que  l’Orfeó  Canongí  el  vol 
obsequiar per col·locar-lo en lloc preeminent.
El 7 de juny el diari ens informa d’un gran festival benèfic 
dels  normalistes  tarragonins,  en  el  que  l’Orfeó  de  la 
Normal tingué una molt bona participació. El diari, diu: 
“L’Orfeó de la Normal, constituït per alumnes de la classe 
de  Música  del  segon  curs,  incorporà  dues  lliçons 
solfejades  a  tres  veus  acompanyades  al  piano  pel  seu 
director i professor el mestre Gols.
“La  presentació  és  de  gran  efecte;  en  un  estol  de 
Damisel·les  i  jovencells,  amb  uns  atractius  mètodes, 
modularen la partitura escrita amb tant d’encert com a 
cantaires  consumats.  Les  lliçons  resultaren  força 
reeixides; en finalitzar cadascuna, el públic premià amb 
grans aplaudiments.
“Tornen a intervenir altres nins a la vetllada; aquests són 
quatre  parelletes  abillades  amb el  vestit  típic  català  on 
ballaren algunes danses folklòriques...”
“Acompanyats al piano pel mestre Gols, els deixebles la 
senyoreta Maria Vendrell  i  el  Sr.  Guillem Ciutat,  tible i 
baríton, respectivament, cantaren a duo la “Canción del 
Olvido”, que tingué un èxit d’intervenció.
“Tots  els  nens  demostraren,  amb  la  veu  sonora  i  ben 
timbrada,  les  seves  característiques,  les  condicions  pel 
cant.
“Altra vegada es presenta l’Orfeó sota la batuta del mestre 
Gols  per  cantar  “Brindis”  el  cànon  a  quatre  veus  de 
Mozart.  A  mesura  que  anaven  augmentant  les  veus, 
l’efecte era major, i no es barrejà en cap moment el so de 
les veus cristal·lines que composen la coral.
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Diari  Catalònia  de  Tarragona.  9  de  juny.-  Editorial.  El 
mestre Josep Gols.
Magnífic  editorial,  presumiblement  del  seu  director 
Esteve  Busquets  i  Molas,  el  mestre  Gols,  pare,  estava 
present  entre  els  tarragonins,  senzillament  la  seva 
autoritat pesava molt, i l’homenatge  que organitzaven els 
canongins, era preu merescut.
“Demà, diumenge, l’Orfeó Canongí efectuarà l’homenatge 
al seu fundador i director.  El Mestre Josep Gols.  No han 
estat necessaris gaires preparatius, ni gaires coses perquè 
la  idea  d’aquest  homenatge  trobés  tot  seguit  l’acollida 
fervorosa que es traduirà en els actes de demà”.
“El Mestre  Josep Gols és un exemple. Home de’n esperit 
exquisit, s’ha delicat sempre al conreu d’una de les arts 
més pures: La música. S’ha llançat amb tot l’entusiasme a 
l’expandiment de les més belles melodies i a formar estols 
de fervorosos devots entre les classes humils.
“La Canonja deu a aquest tarragoní il·lustre,  no sols el 
seu Orfeó gloriós, per si sol es una obra que ha donat un 
renom  valuós  al  poble,  sinó  que  deu  aquest  nivell 
superior de  cultura que ha vinculat en ell els viaranys de 
La Canonja compta  amb estols de gent del camp que a 
l’hora foscant , quan deixen en repòs les eines i damunt 
del terròs s’ ajauen els ombres de la nit, s’ apleguen en el 
fogar de cultura que és l’ Orfeó Tarragoní, per a estudiar 
les  cançons  de  la  terra  i  penetrar  en  els  insondejables 
secrets  de  les  partitures  dels  mostres  universals.  “El 
periodista ens ofereix en la glosa, la plenitud del mestre 
Josep Gols, mereixedor , és clar,  de l’homenatge.

9 de juny.- Gran diada a La Canonja per l’Homenatge al 
mestre  Josep  Gols.  Assisteix  una  comissió  de  l’Orfeó 
Tarragoní.  El  diari  ens  presenta  un complet  reportatge 
dels actes.
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Assisteix  tant  el  Conseller  de  Cultura  de  la  Generalitat 
com  les  autoritats  tarragonines,  naturalment  les  de  La 
Canonja i les de Reus, parlaments i homenatge grandiós a 
Josep Gols.
L’escultor  canongí  Salvador  Martorell  lliura  el  bust  del 
mestre a l’Orfeó.
Homenatge dels canongins al mestre Josep Gols- A mig 
dia audició de sardanes per la cobla La Principal de Valls i 
àpat  d’honor  presidit  del  mestre  Gols,  a  la  fonda  del 
teatre.

11 de juny.- Aplec dels orfeons de Catalunya.
La Junta directiva de l’Orfeó Tarragoní s’ha presentat a 
una  reunió  de  delegats  de  les  comarques  tarragonines 
adherits a la Germanor dels orfeons de Catalunya. A la 
reunió s’acordà proposar s’inclogui Tarragona per l’aplec 
d’orfeons  corresponent  a  l’any  actual,  segons  les  bases 
que hi ha establertes. A la reunió vingueren comissions 
dels orfeons de Ulldecona, Reus, Tarragona, Constantí i 
Capçanes.

12 de Juliol.- El grup excursionista de l’Orfeó Tarragoní 
realitzarà els propers dies,una excursió de 8 dies a la Vall 
d’Aran,  alt  Garona,  la  Navarra  francesa  i  espanyola,  al 
País  Basc  i  Aragó,  visitant  els  bells  paratges  pirinencs 
monumentals i artístics, nacionals i espanyols.
Sis dies més tard comença la guerra...

12 de setembre.- Es prega als orfeonistes assisteixin als 
assaigs generals que començaran el dia 14 de setembre, 
puntualment a les deu a fi de preparar el concert que serà 
en benefici dels Hospitals de Sang.
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27 de setembre.- La nostra entitat  coral desenvolupa el 
pla d’ensenyament musical  que ja inicià  el curs passat, 
prepara actualment les classes i solfeig i piano que estan 
cridades a tenir un gran èxit. A tal efecte i sota la direcció 
del mestre Gols, el dia 15 del mes d’octubre, començaran 
a donar-se a l’estatge social de l’entitat les assignatures de 
solfeig i piano com una cosa seriosa i eficaç. La de solfeig 
és gratuïta i la de piano subjecta a la mòdica quantitat de 
7,50 pts. a l’any, quota que està a l’abast de tothom.

20 de setembre.- Festival benèfic pels Hospitals de Sang, 
de  l’Ateneu  de  Tarragona  avui  per  la  nit  al  Teatre 
Principal.

Orfeó Tarragoní.- Mestre director, Xavier Gols i Soler.
 
1.- “La sardana de la Pàtria”, de Morera.
2.- “El caçador i la pastoreta”. Botey
3.- “La Cançó dels catalans”, Morera.
4.- “Els Segadors”, de Morera.

Seients de platea, 1’50 pts. Primer pis 1’25 pts. Segon pis 
0`75 pts.

13  d’octubre.-  L’entitat  orfeònica  posa  en  general 
coneixement  dels  socis  i  protectors  que  les  classes  de 
solfeig i piano començaran el dia 15 del present dirigires 
del  mestre  Xavier  Gols.  Aquells  que tinguin la  intenció 
d’inscriure’s si no ho han fet, ja, passin per secretaria que 
seran degudament informats.
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La única notícia que tenim amb posterioritat és un text de 
premsa obrar a l’hemeroteca municipal que diu “Retalls 
de  premsa”,  1937.  Ens assabenta  del  traspàs  del  plorat 
mestre Xavier Gols i del seu enterrament.  Els diaris de 
Tarragona  i  Llibertat  del  9  de  febrer  de  1938,  havia 
representants de l’art i de la cultura, amb els membres de 
l’Orfeó  Tarragoní  que  es  quedaren  sense  el  mestre 
director. 
La història viva del que va ser en gran Orfeó Tarragoní, 
fineix.  La  guerra  fraticida  estava  servida  quan  aquella 
filantropia   musical  de  glòria  i  honor  de  l’  mil·lenària 
Tàrraco,  s’estroncava  des  de  1937.  L’Orfeó  s’acaba  i 
s’estronca  en  la  lira   triomfant,  però  tenia  el  deure  de 
complir en Tarragona i  els tarragonins,  però creiem no 
era sempre possible portar una fastuosa agrupació coral 
de  tanta  envergadura  com  l’  Orfeó  Tarragoní.  La 
desaparició  del  seu arxiu amb la  seva correspondència, 
gestions, cost que representava el trasllat de L’Orfeó , no 
tots es escenaris  de poble tenien suficient capacitat  per 
170 persones  cantaires  ,  més  i  menys,  ni  tots  els  Mns. 
estaven disposats a que la seva petita  l’església , servís 
per un concert per digne de fos. Es clar,  els temps han 
canviat molt en mentalitat, i avui l’ Orfeó si existís, seria 
totalment  distint  de  com  nasqué.  Acabem  aquesta 
monografia històrica amb molts interrogants secundaris, 
els que són impossible saber, però saben la  principal  i 
fulgent història des desconegut Orfeó Tarragoní.
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Capítol V

Catàleg de partitures de l'Orfeó Tarragoní, 
juny de 1923
Composicions que tenia en aquella data l’Orfeó.

1.- Himne a la Senyera , de J. Gols
2.- Cançó dels nois, Grieg
3.- Divendres Sant, Nicolau
4.- L’emigrant, Vives
5.- La nit de Nadal, Pérez Moya
6.- “Plany“, Morera
7.- Pàtria Nova , Grieg
8.- La Espiro, Jelinena
9.- La Bandera, Morera
10.- Ave Verum, Mozart
11- Crit de Pàtria, Morera
12.- Jesus Dilci , Victoria
13.- Els petits Estudiants, Freixas
14.- L’Aucellada, Jannequin
15.- Ratiplim, Freixas
16.- Primavera Eterna, Morera
17.- Marinesca, Morera
18.- La Mare de Déu, Nicolau
19.- Cançó del Borratxo, Cogul
20.- La Pastoreta, Candi
21.- Comte Arnau, Morera
22.- Salve Regina, Victoria
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24.- Barcacola, Gols
25.- Amorosa, Cogul
26.- Gratias Agimus, Bach
27.- Els Tres Tambors, Lambert
28.- La mort de l’Escolà, Nicolau
29.- La Verge bressant, Franck
30.- La filadora, Gols
31.- Pregària Verge del Remei, Millet
32.- La Cançó nostra, Morera
33.- Diumenge, Dalcroze
34.- Remordiment, Morera
35.- Cançó de les Filadores, Wagner
36.- Pel maig que ve , Janniquim
37.- La Viudeta, Gols
38.- Negra ombra, Montes
39.- La porquerola, Sancho Marraco
40.- Trisagi, Gols
41.- La verema, Lassus
42.- Pel verd i llarg passeig, Lassus
43.- L’enterro d’un nin, Pérez Moya
44.- Gàl.lia, Gounod
45.- Los Pescadors, Clavé
46.- Cristus fectus est, Goicoechea
47.- Al·leluia, el Messies, Händel
48.- Scherzo, Martini
49.- L’Hereu Riera, Comelles
50 .- Cant de la Senyera, Millet
51.- Mar endins, Rué
52.- Salm 150, Faranch
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53.- Vos dir-me amor?, Dowland
54.- Nit de vetlla, Pérez Moya
55.- Super Flumina, Gounod
56.- Missa de rèquiem, Morera
57.- Somni de Primavera, Mendelssohn
58.- La presó de Lleida, Comelles
59.- Oh ¡quin bon reco “..., Lassus
60.- Sant Josep i Sant Joan, P. Moy
61- Fum, fum, fum, Gols
62.- Les fulles seques, Morera
63 .- Nocturn, Balcells
64.- El dimoni escuat, Comelles
65.- Els tres dallaires, Sancho Marraco
66.- Sardana de la Pàtria, Morera
67.- Els fadrinets de Sant Boi, P. Moya 
68.- Vida Gitana, Schumann
69.- Himne de l’arbre truiter, Morera
70.- La gata i el belitre, Pujol
71.- L’Hivern, Lilli.- Sota de l’olm, Morera
72.- Crit de guerra, Schumann
73.- Cant dels romeus, Wagner
74.- Les campanes de Nadal, Comes
75.- Salve, Gols
76.- El mariner, Sentís
77- Sardana de les monges, Morera
78.- Parsifal, Wagner
79.- Gora ta gora Euzkadi, Himne basc
80.- La nostra voluntat, Bach
81.- La Marsellesa 
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82. Oh Esperit Sant, Bach
83.- Els Segadors 
84.- Muntanyes del Canigó, Morera

Algunes altres partitures posteriors
1.- Himne a Santa Cecília, Pérez Moya
2.- Pel maig que ve, Janequin
3.- Jesús i Maria Comelles i Ribó 
4.- Ballaires dintre un soc, Sancho Marraco    
5.- La Moreneta, Nicolau
6.- Cançó del lladre, Sancho Marraco  
7.- Jesús i Sant Joan, Vives
8.- La gentil Margarida, Comelles Ribó
9.- La Marinada Pérez Moya
10.- Cançó del mariner, Pérez Moya
11.- Per tu Jehovà, Bach
12.- El caçador i la pastoreta, Botey
13.- Pregant, Faure
14.- El paradís de festa, Canteloup
15.- La Sileta Comelles i Ribó
19.- Cançó de Nadal

Intent fallit de l’Orfeó. No a Educación y 
Descanso. 
Desprès de normalitzat el país tot just acabada la contesa, 
les  noves  autoritats  sorgides  del  règim,  oferiren 
possibilitat del ressorgiment  de la històrica institució. En 
tot això  es va  rebre una circular  de les noves autoritats 
franquistes,  on les entitats  que existien  a l’esclat  de la 
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guerra, es podien reorganitzar. Els antics orfeonistes  es 
convocaren  entre  ells  per  parlar-ne  detingudament, 
aprovant-se  una  remissió  per  escriure  una  carta  o 
instància a l’alcaldia. Els antics orfeonistes  sol·licitaven l’ 
aprovació  de  la  històrica  entitat  ,  segons  sembla,  del 
negociat  corresponent,  era  condició  indispensable  l’ 
afiliació  al  nou  organisme  sindical  de  Educación  y 
Descanso. En la qüestió s’obrí un gran debat entre tots 
ells, i posat a votació el tema la majoria decidí rebutjar la 
proposta.
El seu dia, sense intercanviar  cap document,  vam, fer 
una  gestió  personal  al  llavors    Arxiver  Municipal  Sr. 
Barriach. Aquest consultà els expedients municipals de l’ 
època,  i  la  recerca  resultà  infructuosa.  No  aparegué 
absolutament  res.  La  instància  estava  signada  pel 
President  ,que  ho  era  en  aquell  moment,   Sr.  Arana  i 
Esteve i pel Secretari  Francesc Borrut.
L’orfeó,  volia  ser  una  vegada  més,  la  referència  a 
Tarragona del  cant coral,  i  la  majoria volia com abans, 
una  institució  lliure  i  independent,  sense  les  famoses 
sigles E. y D. Alguns no tant esquerrans optaren per E. y 
D. Com així ho van fer Domingo Aleu, Salvador Fa, Joan 
A.  Porqueras,  Pere  Alsina  ,  Francesc  Borrut,  Josep 
Ametller i algun altre més que no recordem. Tots havien 
pertanescut  a  l’Orfeó  Tarragoní.  Fins  ara  no  ha 
aparegut  cap  expedient  de  l’Orfeó  Tarragoní  de  la 
intervenció fallida.
La causa és una, el franquisme volia moure tots els fils de 
la  societat  civil  amb  la  repressió   més  total,  amb  la 
prohibició de la llengua, la persecució sistemàtica de les 
idees i de la gent que no combregava amb aquell règim 
totalitari que tant de mal va fer.
En aquest capítol  portem a la llum alguns fets que ens 
han semblat interessants, que han arribat a nosaltres per 
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distintes fonts documentals. Segur que hauríem de tenir 
un  anecdotari  interessant  dels  anys  que  existí  la 
recordada massa coral que portava molts tarragonins per 
les nostres estimades comarques i pobles que conegueren 
l’Orfeó, aplaudint-lo frenèticament en  els anys que durà 
la seva història. L’anecdotari que dèiem no el tenim, no 
existeix, i tindríem cent situacions, per exemple el d’un 
membre  qualsevol  de  l’Orfeó  arriba  tard  per  haver-lo 
deixat  el  tren o l’autobús,  o  per una indisposició,  o un 
lamentable  succés  passat  per  algun  dels  nostres 
orfeonistes,  o  al  mateix  mestre  Gols.  Referències  a 
decorats  els nostres teatres,  als tramoistes,  el  transport 
l’un piano de l’Orfeó, i tantes situacions compromeses en 
més de 30 anys de vida.

Francesc Borrut i Casanovas
Aquest personatge i benemèrit tarragoní, tingué molt de 
que veure en el sí de l’Orfeó Tarragoní.  Havia nascut a 
Tarragona l’11 de maig de 1901. Treballà a la Cooperativa 
Obrera Tarraconense, quan estava al carrer del Comte de 
Rius,  però  després  canvià  i  va  ser  empleat  de  la 
Companyia  elèctrica  “Riegos  y  Fuerzas  del  Ebro” 
d’administratiu. El seu pare  ja era de l’Orfeó, participà 
intensament de les seves activitats  corals.
Borrut  va  ser  soci  del  Nàutic.  Ho  era  del  Gimnàstic,  i 
l’Ateneu, i de forma molt especial, ho va ser de l’ Orfeó 
Tarragoní. En el sí la secretaria del Centre professional de 
l’Institut  Politècnic  ”Compte  de  Rius“  hi  passà  molts 
anys, i en va ser una institució.
De jove entrà com a orfeonista, va ser vàries vegades de la 
Junta Directiva sent Tresorer i després Secretari, càrrec 
que  ostentava  en  el  moment  de  l’esclat  de  la  revolta  i 
guerra civil de 1936-1939. Quant els fets pintaven bastos i 
proliferaven  els  crits  de  “Muerte  a  los  separatistas 
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catalanes”,  se’n  anà  d’amagat,  a  les  oficines  del  Teatre 
Principal,  on  també  hi  havia  l’arxiu  de  l’Orfeó,  fent 
desaparèixer totes les llistes dels socis, enterrant-les a la 
parcel·la que la família tenia al cim de l’Oliva, amb tant 
mala sort que a la fi de la contesa, aparegueren, com qui 
diu, les llistes totalment podrides de desfetes pel temps. 
Si la precaució evità molta sang innocent, es van perdre 
per  sempre,  els  noms  dels  associats  i  protectors  de 
l’Orfeó.
Amb la revolta Borrut no va saber mai què s’havia fet de 
l’arxiu  de  l’Orfeó.  Tot  anà  a  mans  dels  nacionals 
franquistes,  que a ben segur ho llançaren al foc o a les 
deixalles  tal  com  passà  en  altres  institucions 
tarragonines. Una de les altres facetes filantròpiques que 
conreá,  va ser  el  teatre  emmarcat   a  través  de  l’Orfeó. 
Aquest  teatre  es  representava  al  Principal.  Eren 
companyies  professionals  que  feien  estada  hivernal 
donant pas a alguns joves  actors aficionats de l’Orfeó, Un 
d’alls era “Paco“ Borrut orfeonista. 
Aficionat al teatre, actuà fins la guerra a les companyies 
que feien estada al Principal. Borrut continuà a Riegos i a 
més entrà de professor el 1941 a l’Escola del Treball, més 
tard  s’afilià  a  Educación  y  Descanso,  traspassant  a 
Tarragona el 24 de juliol de 1981.
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Capítol VI

L’ Orfeó Català un una pàgina de la 
història de Tarragona 
L’Il·lustre  tarragoní  resident  a  Barcelona,  i  gran  amic 
nostre  Lluís  Bonet  i  Punsoda,  publica  un  interessant 
article a Tele Estel el 24 de maig de 1968, titulat “L’ Orfeó 
Català anirà a  Tarragona per tercera vegada“. En donem 
un altre fragment:     
La gran lliçó de patriotisme tarragoní, ans la donà  amb la 
lectura de l’article, que diu “El diumenge, dia 31 de maig 
de  1903,  l’Orfeó  Català  anà  per  primera  vegada  a 
Tarragona.  La  seva  presència  havia  estat  demanada 
repetidament ; i a la Tarragona depauperada  i abatuda 
de  resultes  dels  anys  malestrucs  de  la  fil·loxera,  i  del 
col·lapse  que  per  al  seu  port  i  comerç  en  general 
representà la pèrdua les  colònies, fou  un esdeveniment 
ciutadà inoblidable, com, ho demostra ben clar  la premsa 
d’aquells dies en els seus falaguers comentaris.
L’Orfeó Català, que portava pocs anys  d’actuació pública 
-recorden que fou fundat el 1891-,  fent molt aviat  els 
seus  viatges  arreu  de  Catalunya,  que  tanta  glòria  i 
popularitat  li  havien  de  donat,  i  que  omplien  de 
satisfacció  artística   i  cultural  amplis  auditoris  que 
l’escoltaven devotament. Cantava a Sant Feliu de Guixols 
el dia 29 de juny de 1901...”
“La seva actuació a Tarragona, doncs, era esperada amb 
impaciència i la seva presència al llarg d’ aquell diumenge 
de Pasqua Granada de 1903 seria recordada molts anys 
desprès. Pujant de l’estació a primera hora, acudiren els 
mestres, cantaires i acompanyants- mantellina blanca  les 
noies, i barretina vermella els nois i morada els homes-, a 
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“Cant  de  la  Senyera”,  del  mestre  Millet.  Tot  seguit 
dipositaren la Senyera al balcó de l’Ajuntament. Després 
a la Catedral, a la catedral, el canonge Dr. Pere Garriga 
oficià  la  santa  missa  i  dirigí  als  il·lustres  hostes  unes 
paraules plenes d’efusió i plenes de cordialitat. L’ Orfeó 
cantà  el  Credo  de  la  Missa  del  Papa  Barcelo,  de 
Palestrina, que causà a tots els presents que omplien la 
Catedral una profunda impressió. L’únic local de  hi havia 
aleshores  a  Tarragona  era  el  Teatre  Principal  de  la 
Rambla de Sant Carles avui desaparegut. Calgué donar-hi 
dos concerts; el primer a les quatre de la tarda, i el segon 
a  les  deu  de  la  nit.  L’endemà,  Dilluns  de  Pasqua, 
continuaria  el  viatge  cap  a  Poblet,  on  havia  d’ésser 
lliurada a la Unió Catalanista la bandera que havien teixit 
i brodat les dones de Catalunya.
La premsa tarragonina dedicà a la diada  molt d’espai. Els 
setmanaris  «Lo  Camp  de  Tarragona»  i  “Pàtria” 
publicaren números extraordinaris,  amb molts gravats i 
amb  la  lletra   de  les  cançons  que  serien  cantades.  Hi 
col·laboraren:  Pin  i  Soler,  el  canonge  Balcells  Adolf 
Alegret, Albert Bonet, Agustí M. Gibert, Ferran de Querol, 
Bernabé Martí i Bofarull, Pere Lloret, Ruiz i Porta, entre 
altres. Un record ben escaient de la visita és la postal que 
reproduïm de l’artista  local  Josep Balanyà;  fou editada 
del  meu  pare  en  col·laboració  del  meu  amic  Lluís 
Benaiges.  Es  va  creure  que  no  farien  cap  negoci,  però 
demostra la inquietud que una bona  part del jovent de 
Tarragona  sentia per les coses de l’esperit.
Calia que passessin quaranta anys  fins que l’Orfeó tornés 
a Tarragona. Aquesta vegada hi anà  el l8 de juny de 1933, 
de la mà de la “Societat Filharmònica”, entitat que durant 
els anys  es preocupà de manera molt eficaç per què els 
tarragonins puguin  gaudir de bona música . Des de l’any 
1906 (?) comptava la  Tarragona  amb l’Orfeó Tarragoní 
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que  fundà  i  dirigí  fins  la  seva  desaparició  l’any  36  el 
mestre Josep Gols. (?)
Anà a l’ estació a rebre el seu germà gran , l’ Orfeó Català , 
l’ Ajuntament amb el Cor “L’Ancora”, que ja hi havia anat 
també  en  la  seva  primera  visita  de  l´any  3..-  L’ 
acompanyaren  a  la  Casa  de  la  ciutat,  on  els   domà  la 
benvinguda el primer tinent l’alcalde  Sr. Miró i Espluges, 
i li contestà el senyor Vicenç de Moragas, sots  president 
de  l’Orfeó.  Després  oïren  missa  a  la  Catedral,  on 
tingueren  el  goig   de  sentir  el  goig  las  paraula  justa  i 
precisa  del  cardenal  Vidal  i  Barraquer,  que  volgué 
escoltar-los expressament  tot donant-los la benvinguda, i 
felicità als mestres i cantaires per la seva dedicació total a 
la bona música i a la cançó popular catalana. A dos quarts 
de  cinc  de  la  tarda  al  Teatre  Tarragona  van  donar  el 
concert anunciat , amb el local ple de gom a gom d’una 
assistència  entre  la  qual  es  comptava  el  més  escollit  i 
representatiu  de  la  ciutat,  així  con  bon  nombre  de 
forasters  arribats  dels  pobles  de  la  rodalia.  Els 
aplaudiments  foren  llargs  i  inacabables.  Desprès  d’ 
executar  una composició   fora  de  programa,  el  mestre 
Millet  un  veié  obligat  a  adreçar  unes  paraules  als 
assistents  per  a  regraciar-los  les  atencions  que  havien 
tingut amb l’ Orfeó, i prometé  una nova visita no es faria 
esperar tant com la de llavors.

Després dels anys, l’Orfeó Tarragoní
Transcrivim  del  castellà.  El  “Butlletí  d’informació 
municipal de la Ciutat de Tarragona” en el seu número 
23,  de  setembre  octubre  de  1972,  escriu  “Ofrena  a  la 
ciutat  de  la  històrica  Senyera  del  llorejat  Orfeó 
Tarragoní,”  en  un  vibrant  parlament  que  va  fer  el 
Cronista Oficial de la Ciutat, Joan Salvat i Bové.
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“El dia 22, després del Pregó Oficial de Festes tingué lloc 
al  saló de sessions de l’Ecxm. Ajuntament,  l’acte públic 
del  solemne  lliurament  de  la  Senyera  del  desaparegut 
Orfeó Tarragoní de la ciutat.
“Presidí l’acte,  amb les autoritats civils i  militars, el  Sr. 
Governador  Civil  de  la  província,  Sr.  Antoni  Aigé  i 
Pasqual,  assistint  la  corporació  municipal, 
representacions de les entitats corporacions i forces vives, 
juntament amb nombrós públic.
“L’entrada  de la  històrica Senyera,  anava acompanyada 
de  vells  orfeonistes  i  d’alguns  socis  protectors  que 
quedaven  i  fou  saludada  amb  un  grans  aplaudiments. 
Acte seguit el Cronista Oficial de la Ciutat Sr. Joan Salvat 
i Bové va fer un vibrant parlament de record evocador de 
l’actuació  del  que va ser la història de la  trajectòria  de 
l’Orfeó i deixà pel final, uns apartats en català:
Ens plau aquest homenatge (explica Salvat i Bové) perquè 
és la prova que ens perdura un record i una enyorança. 
Avui  el  nostre pensament se’n va cap a les naus de las 
nostra catedral, cap a Madrid, cap a Lleida, l’homenatge 
al cardenal Vidal i Barraquer i a totes les manifestacions 
culturals, espirituals i de tarragonisme. Sentiment de goig 
i a la vegada sentiment contradictori de tristesa, perquè 
aquesta  ofrena  no  deixa  de  ser  un  comiat  romàntic, 
encara que acompanyat amb tots els honors.
Això no vol dir que, un altre dia, un altre Orfeó Tarragoní 
pugui treure de la vitrina aquesta senyera per enlairar-la 
novament,  triomfalment,  amb un mateix  sentit,  amb la 
mateixa glòria i amb la mateixa història.
Senyor Alcalde de Tarragona, posem a les vostres mans 
aquesta  Senyera,  que,  acuradament guardada al  Museu 
Municipal,  ha  de  testimoniar,  ara  i  sempre,  esforç  i 
entusiasme, espiritualitat i gentilesa, germanor i treball, 
empreses  artístiques  orgull  de  la  ciutat,  empreses  de 
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bellesa i harmonia, que per més de trenta anys airejaren 
la  Tarragona  eterna  pels  pobles  i  per  les  viles  de 
Catalunya i d’Espanya, ambaixades de glòria, de cultura, 
de pàtria, pau i germanor. Gràcies a tots.
Pels  presidents  de  l’entitat  que  ja  constant  al  llarg  del 
nostre treball foren, si no anem errats i en certa reserva, 
Manuel i Jordi Pedrol i Solé;  Antoni Rovira i Oliva; Josep 
Sabater,  músic;  Manuel  Font  i  Cabot,  farmacèutic; 
Bernabé  Martí  i  Bofarull,  del  comerç;  Manuel  Font  i 
Cabot, farmacèutic; Francesc de Cidon, Dibuixant; Maties 
Mallol i Bosch, del comerç; Joan Ruiz de Porta, del Cos de 
bibliotecaris  i  arxivers;  els  advocats  Josep  Ventosa  i 
Marquès  i  Josep Ventosa i  Pina;  Josep Arana i  Esteve, 
escultor.  Els  càrrecs  no  s’eternitzaven,  sovint  havia 
canvis, i molts  anys  no amb trobat referència de junta. 
Hem vist abastament el nombre de socis orfeonistes que 
desfilaren a les juntes directives que se celebraren, i que a 
més  s’ocuparen  de  l’excursionisme  i  del  conreu  de  la 
Sardana, en gran mesura.  

Evocant l’Orfeó Tarragoní, recordem que 
Manel Pedrol era el president de l’entitat 
el 1906. 
“Aquell  dia  el  nou  Orfeó  sortí  del  Centre  Catalanista 
situat al carrer de Mèndez Núñez, passà per tot el carrer, 
traspassà la Rambla, enfilà el carrer de l’Hospital o Comte 
de Rius i entrà al teatre Principal. Certament feu un deliri 
el  pas  dels  orfeonistes  en  corporació,  doncs  anaven 
col·locats  per  edat:  lluïen  gorra  musca,  altres  portaven 
barretines vermelles, i les noies mantellines blanques. 
“No podíem passar desapercebuda l’estrena de la senyera, 
que  possiblement  romandrà  a  la  casa  Museu–
Castellarnau,  on  es  diposità  ja  en  els  nostres  dies.  La 
senyera s’exposà als aparadors de la sastreria de Vicenç 
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Brell que estava situada a la cantonada Rambla- Hospital. 
Realitzà el model l’artista Tarragoní Francesc Carbó, que 
rebé  les  més  efusives  felicitacions.  Els  brodats  i  la 
pedreria els van fer les Germanes de la Casa Provincial de 
Beneficència  que  va  fer  una  autèntica  obra  l’art.  Els 
daurats  en  van  fer  als  tallers  A.  i  A.  Santamaria  de 
Barcelona,  i  el  pal  de  fusta  de  faig  treballat  el  va  fer 
Gumersind Baradat de Tarragona.
“L’evocació  del  que  va  ser  la  prestigiosa  institució  de 
l’Orfeó Tarragoní, ens hauria de fer meditar, tal com ho 
diguérem  al  diari  fa  uns  mesos.  Tarragona  té  un 
Conservatori  de Música,  existeixen un plegat  de corals, 
tenim  el  que  era  de  l’Orfeó,  i  ningú  ha  pres  la  torxa. 
Tenim  moltes  capelletes  que  no  discutim,  però  no  ha 
sortit  l’empenta  definitiva  que  potser  hauria  de  fer  el 
municipi, amarada per les nostres institucions. Tarragona 
guanyaria moltíssim en prestigi musical i l´Orfeó, creiem, 
que en poc tindria el prestigi que havia tingut.  
“A l’anterior article anunciàrem l’existència d’un rotatiu 
que  es  denominava  “Catalunya  Nova”,  un  periòdic 
tarragoní  que  tenia  la  seva  seu  al  carrer  de  Méndez 
Núñez. En aquest cas ens referim a l’edició del 19 de maig 
de  1910,  que  es  dedicà  íntegrament  a  un  gran 
esdeveniment protagonitzat per l’Orfeó Tarragoní.
“El prestigi adquirit per la nostra primera massa coral li 
valgué  fer  un  concert  al  Palau  de  la  música  Catalana, 
tutejant-se amb l’Orfeó Català. “Catalunya Nova” titulà a 
primera pàgina: “L’Orfeó Tarragoní Al Palau de la Música 
Catalana”. L’actuació seria extraordinària i apoteòsica pel 
22 de maig de 1910. 
Els  orfeonistes i  una nodrida representació  tarragonina 
sortiren de l’estació dels F.F.CC.  a les cinc i vint minuts 
del matí del dia 22; el tren ple a vessar per l’ambaixada de 
tarragonins  que  exclamaven  a  l’uníson  en  visques  a 
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Tarragona. Tot just a l’arribada s’enfilaren cap al passeig 
de Gràcia. Tot just els nostres ciutadans es presentaren, 
foren rebuts per una comissió de l'Orfeó Català integrada 
del  mestre  director  Lluís  Millet  i  la  representació  de 
l’alcaldia de Barcelona i de la Guàrdia Urbana vestida de 
gala.  Per  la  seva  banda  es  desplaçaren  diverses 
representacions  de  Consellers  de  l’Ajuntament  de 
Tarragona Srs.  Alegret,  Opisso, Besses, Bernat.  Duran i 
Nel.lo  que  representava  l’alcaldia.  Acompanyant  els 
orfeonistes es desplaçà tota la Junta rectora amb Josep 
Ventosa,  president  de  l’Orfeó  i  recordant  altres 
benemèrits  ciutadans  encapçalats  del  mestre  director 
Josep Gols, Roig i Bergadà o Enric Ayné.
“Els tarragonins, l’Ajuntament de Barcelona amb el Saló 
de Cent i intercanviant-se discursos entre les autoritats i 
el  Centre  de  Naturals  de  Tarragona.  400  persones 
omplien el Plau Municipal, i al Saló de Cent, ple a vessar, 
i  els  orfeonistes  provoquen  un  silenci  sepulcral  en 
entonar-se  el  Himne  a  la  Senyera  sola  la  batuta  del 
mestre  Gols.  El  dinar  de  germanor  al  Mundial  Palace, 
brindis. Poemes i trucada telefònica des de Tarragona de 
l’il·lustre  patrici  Rovira  i  Virgili  en  la  qual  ja  un 
congratulava  de  l’èxit  de  l’Orfeó,  lamentant  no  haver 
pogut acompanyar els Tarragona en aquell dia. La prova 
de  foc  s’apropa  i  el  Palau  disposa  a  admirar  l’Orfeó 
Tarragoní.  Per la  nostra història,  recorden el programa 
del concert (ja consta al lloc que li correspon). El bis a fet 
composicions, fou sens dubte un rècord.
“La crítica de Barcelona tan exigent es desfà en elogis per 
els orfeonistes que aconseguien un gran triomf musical 
sorollós. Després d’un refrigeri, els tarragonins inscrivien 
un  full  d’or  en  els  annals  de  la  nostra  història,  i 
emprengueren la marxa cap el passeig de gràcia, no sense 
haver-se  fet  els  obsequis  de  rigor,  entre  municipis, 
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estendard, institucions i el Centre de Naturals. Entre els 
personatges  presents  hi  havia  l’arquitecte  Gaudí 
acompanyat de Josep Mª Jujol,  perquè Gaudí, nascut a 
Riudoms, estimava Tarragona i no hi podia faltar.
“Van fer llargues cròniques El Correo Catalán, Diario de 
Barcelona, Poble Català, La Vanguardia, Las Notícias, La 
Veu de Catalunya,  El  Noticiero  Universal,  fins hi  tot  la 
premsa satírica deixà sentir  la seva veu fent els majors 
elogis.
“Només hem evocat  una semblança històrica cabdal  de 
l’Orfeó Tarragoní, per moltes corals que Tarragona tingui, 
creiem  que  mai  més  els  Tarragonins,  no  posaran  la 
petjada en un concert al Palau de la Música Catalana, i no 
serà perquè no ho facin bé. Tarragona és mancada d’una 
institució d’alta volada; tot ho tenim, només ens manca la 
persona  que  faci  el  do  de  pit.  Es  a  dir,  que  tingui 
l’empenta i el delit de l’embranzida”.  
Aquest llibre s’ha fet amb el buidat la premsa tarragonina 
(1903-  1937).  No  havent  cap  llibre  nap  opuscle  editat 
durant  l’actuació  de  la  nostra  massa  coral,  va  ser 
necessari  un  intens  treball  extra.  Ha suposat  la  nostra 
recerca més de 5 anys per obtenir la totalitat de la nostra 
història, dedicada a l’Orfeó Tarragoní. No existeix l’arxiu 
de l’Orfeó.
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CAPÍTOL VII

Mestres directors
Josep Gols i Veciana, Xavier Gols i Soler i Josep Sentís i 
Porta.

Sots directors
Mn. Salvador Titort i Faus, Antònia Quesada i Orts, i Lleó 
Ferratè i Pons.

Les  corresponents  biografies  es  reproduïen  recentment 
per  nosaltres  a  Músics  de  Tarragona.  Editorial  Escua. 
Barcelona. 2010.
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EPÍLEG

“El prolífic poeta i administrador de la Casa Provincial de 
Beneficència, Bernabé Martí i Bofarull, escrigué “Himne a 
la Senyera de l’Orfeó Tarragoní” a la qual posà música el 
mestre Josep Gols, i així sonen les primeres estrofes:

Per a esplaia’ns el cor
canten en la nostre llengua

cançons plenes d’amor
Per fer-les ben sentir

Dúiem un foc que crema
a l’ànima i el pit.

La ressò dels nostres cants
els fa la nostra Senyera,

ella és qui`ls do vibrants,
Dora és qui’s venera.

Senyera catalana
Símbol de germandat
Voleia sempre ufana
Per la nostra llibertat

Que’ls cantors,
Llençarem rius de dolçors,
Sembrarem força llavors

que viuran,
que floriran
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Per fer-les ben sentir
Duyém en foc que crema

a l’ànima i al pit. 
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Tedeschini,  Nunci de la Santa Seu, visita Tarragona, i 
actua l’Orfeó.
Virgili  i  Sanromà,  Josep  P. “Tarragona  i  la  seva  
premsa. 1900-1980”. Vol. 1. Tarragona. 1980. 
70 Notes 
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