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Procés de descripció dels fons SEO i TEch a l'antiga seu de
l'ACGAX, edifici de l'Hospici (Olot), el julio de 2011.

Enllaç (IFMuC): http://ifmuc.uab.cat/collection/SEO

Productors
Mestres de capella i organistes de Sant Esteve d’Olot.
Història arxivística
El fons conté bona part del repertori compositiu dels mestres de capella i organistes de Sant Esteve d’Olot que van
regir els magisteris de la parròquia entre el segon terç del segle XVIII i el primer del s. XX. Dins la col·lecció dels 1359
manuscrits d'autor, 676 corresponen a mestres vinculats als magisteris de Sant Esteve: 281 a J. Anglada, 80 a H.
Alberich, 64 a F. Farró, 60 a I. Parella, 58 a V. Alzina, 41 a P. Guillamet, 31 a J. Carcoler, 28 a J. Saborit, 26 a J. Castelló i
7 a J. Regordosa. Tanmateix, el període central de la producció del fons olotí correspon al que podríem considerar la
seva època daurada: l'etapa compresa entre els magisteris de J. Carcoler i J. Anglada —amb J. Regordosa, J. Saborit,
V. Alzina i H. Alberich—, i les extenses organisties de J. Castelló i I. Parella. Aquell ric període que abastaria,
aproximadament, els anys 1739–1850, es troba ben delimitat entre la puixança econòmica que visqué la ciutat d'Olot
en el decurs del s. XVIII —la vila es convertí en una de les principals ciutats del Principat, després de Barcelona,
Reus, Lleida i Mataró—, i l'inici de la crisi, la qual, malgrat els entrebancs bèl·lics —la Guerra Gran (1793–1795) i la
Guerra del Francès (1808–1814)—, no es va notar de ple fins les dècades dels anys 1830–1840, a causa del procés de
desindustrialització del seu sector tèxtil.
Respecte a les circulació dels músics, les zones de major relació amb Olot foren Sant Joan de les Abadesses, Ripoll,
Berga, Figueres, Torroella de Montgrí i l’eix Igualada-Tàrrega-Balaguer. La recepció del repertori forà ofereix un
còmput de 683 còpies de manuscrits d’autor, de les quals 308 procedeixen de les catedrals i d'altres centres
eclesiàstics de Catalunya. De Barcelona, 115: 47 de mestres de la catedral —J. Picanyol (1), F. Queralt (2), F. Mariner
(3), C. Baguer (28), M. Ferrer (3); R. Vilanova (1), M. Viñas (2), J. Sancho i Marraco (7)—, 27 de Santa Maria del Mar —P.
A. Montlleó (4), F. Andreví (4), J. Bros (2), J. Cau (3), P. A. Compta (1), J. Fàbrega (1), J. Barba (9), R. Aleix (3)—, 14 de
Santa Maria del Pi —J. Vila (1), P. J. Llonell (6), F. Sampere (1), D. Arquimbau (1), J. Quintana (1), J. Badia (2), J. Masvidal
(2)—, 19 d’altres esglésies de Barcelona —A. Mestres (8), C. Candi (8, còpies J. Rufet, P. Guillamet), J. Ribera (2), J.
Sariols (1)— i 8 de capelles de localitats properes a Barcelona. De Girona, 169; 125 de mestres de la catedral —J.
Balius (6), J. Pons (4, 1 cop de Verdaguer), R. Bassas (1), R. Compta (3), F. Juncà (3), H. Verdaguer (39), M. Policarpi (1),

J. J. Lleys (9), A. Xaudiera (1), J. Casademont (1), B. Papell (1) J. Carreras (46), J. M. Padró (2), M. Rué (8)—, i 44
procedents d’altres centres musicals de la diòcesi de Girona: Ripoll (2), Sant Joan les Abadesses (5), Figueres (8),
Santa Coloma de Farnés (9), Castelló d'Empúries (8, i algunes còpies de J. J. Lleys), Torroella de Montgrí (3), La Bisbal
(5), Blanes (2), Lloret de Mar (1), Arenys de Mar (1). De la resta de catedrals catalanes, 24 —Vic (2), Lleida (6),
Tarragona (16, tot i que algunes de les obres de M. Juncà daten de l'època de Vic, abans de la seva entrada a
Tarragona)—, i 5 de mestres del Monestir de Montserrat: J. Martí (2), R. Escofet (2), J. Vilaseca (1).
La col·lecció «manuscrits d'autor» del fons musical olotí conté 142 composicions de procedents de còpies del
repertori internacional, repartides d'aquesta manera: música italiana 92 obres, amb un destacat espai per a la música
escènica a cavall entre els segles XVIII i XIX —G. Farinelli (6), N. Piccinni (2), P. A. Guglielmi (5), D. Cimarosa (4), A.
Rosetti (1), A. Tozzi (2), V. Trento (2), G. Tritto (1), S. Palma (1), G. Paisiello (1) B. Galuppi (1), N. Jommelii (1), F. Paër (1) i
A. Tarchi (1)— 28 obres de procedència germànica i 21 de francesa. La proximitat geogràfica amb França afavorí
l'arribada de música no només de factura francesa –popular i literatura devocional–, sinó també repertori d'origen
centre europeu procedent de copisteries musicals del país veí. En aquest sentit val la pena de destacar les còpies, de
principis del s. XIX, dels Stabat Mater de G. B. Pergolesi i F. J. Haydn, procedents de la copisteria Perdoux de la ciutat
d'Orléans.
Al costat de la música instrumental dels autors italians, germànics i francesos, el fons olotí conserva una secció
considerable de música de dansa, en bon apart atribuïble als mestres olotins —J. Castelló, H. Alberich, I. Parella i H.
Verdaguer— generat a l’entorn de les cobles de músics presents a Olot a mitjan segle XVIII.
Abast i contingut
2.236 composicions musicals, de les quals 1.359 pertanyen a la col·lecció «manuscrits d’autor», 409 a «manuscrits
anònims» i 468 a «impresos». Es conserven 23 llibres corals.
Instruments de descripció
Inventari manuscrit de 146 obres que Ignasi Parella, organista i arxiver de Sant Esteve d’Olot, va confegir el 1837,
agrupant el repertori musical per gèneres i festivitats litúrgiques i anotant els íncipits musicals.
Regles o convencions
Guia pel tractament i descripció dels documents musicals del projecte IFMuC de la UAB.

Carme Monells i Josep Maria Gregori en l’acte de presentació del volum 6 d’IFMuC, corresponent als fons
SEO i TEch, al Teatre Principal d’Olot, 17 d’abril de 2013

Autoria i data/es
L’interès per la vida musical de Sant Esteve d’Olot es va desvetllar a partir de les primeres publicacions de F. Civil
(1973 i 1977) sobre l’existència del fons. Originalment, el fons es conservava a l’interior del temple, amuntegat en
lligalls i piles de manuscrits dins l’armari d’una estança annexa a l’antiga biblioteca de la comunitat de preveres, a la
que s’hi accedia des de l'escala que neix als peus de la sagristia.
El llarg procés que ha conduït el fons fins al terme de la seva ordenació definitiva i a la seva ubicació actual en el si de
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, ha viscut tres etapes, en el decurs d’un periple cronològic de 35 anys, comprès entre
1976 i 2011.
La primera etapa s’inicià els anys 1976 i 1977. En aquella època el fons va ser objecte d’una primera intervenció que
duguérem a terme els membres de l’equip del Centre de Documentació Musical de la UAB (Gretel Klein, Carme Romeu,
Maria Vila-Coro, Maria Farré, Joan Bagüés, Josep M. Vives i Josep Maria Gregori), sota la direcció dels Drs. Francesc
Bonastre i Antonio Martín Moreno. Aquella fase inicial consistí en el fitxatge aproximat del 30 % del repertori
manuscrit del fons, i va ser puntualment represa per F. Bonastre durant el curs 1992-1993 amb els estudiants del
doctorat en Musicologia de la UAB.
La segona etapa data de mitjans de la dècada dels anys 1990. Fou llavors quan la musicòloga olotina Carme Monells
començà a interessar-se per l’estudi de l’obra dels mestres de capella de Sant Esteve d’Olot i per donar continuïtat al
procés de fitxatge del repertori dels manuscrits musicals del fons, interromput de feia uns anys. Durant l’època en
què C. Monells va reprendre la labor d’inventariatge, el fons, juntament amb una part de la documentació de la
comunitat de preveres, va ser traslladat de la seva estança original dins del temple, al primer pis de la rectoria.
La darrera etapa d’aquest llarg procés l’ha completat Josep Maria Gregori entre els anys 2008-2011. El juliol de 2008
el fons musical es va traslladar de la rectoria a l’edifici de l’Hospici, seu de l’ACGAX entre 1987 i 2012. La ubicació del
fons a l’ACGAX va permetre completar el fitxatge i la informatització del fons, la discriminació de les seves sèries
internes, la recuperació del subfons Teodoro Echegoyen —que en els seus orígens es trobava mesclat amb el fons
parroquial—, i procedir a la finalització de l’inventari i a l’establiment de l’ordenació definitiva de les col·leccions dels
dos fons.
El setembre de 2012 va veure la llum l’edició impresa del seu catàleg sota el patrocini de l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot, l’ACGAX i la UAB.
Fonts
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