Fitxa de Fons
Títol: Fons Teodoro Echegoyen
Acrònim: TEch
Data/es: Segles XIX-XX
Volum i suport: 13 capses d’arxivador
Localització:
Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX)
Plaça del Puig del Roser, 1
17800 Olot
Tel: 972 279 131
Correu: acgarrotxa.cultura@gencat.cat

Procés de catalogació del fons TEch a la “sagrera”, estança de
l’antiga ubicació de l’ACGAX a l’edifici l’Hospici d’Olot

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

Productors
Teodoro Echegoyen.
Història arxivística
Fons personal del compositor i organista navarrès Teodoro Echegoyen Visiers (1875–1905), nascut a Peralta, el qual
traspassà a Tarragona essent organista de la catedral. A traves dels títols originals de les obres conservades en el
fons es pot traçar el periple vital d'aquest compositor, des dels seus estudis al Seminari Conciliar de Pamplona, el
seu pas pel magisteri de la catedral de Calahorra (1897-1902) i per l’organistia de la catedral de Tarragona (19031905).
La presència del fons musical d'aquest compositor a Sant Esteve d'Olot és, a hores d'ara, un enigma. Tot i que no en
servem cap testimoni documental, ens sembla versemblant pensar que el fons d’Echegoyen es podria haver
incorporat al de Sant Esteve quan P. Guillamet —procedent de Tarragona— feu donació del seu arxiu musical a la
parròquia de Sant Esteve.
En els orígens de la nostra intervenció en el fons olotí, les obres que ara configuren el fons TEch es trobaven
mesclades amb les pròpies del fons de l'església de Sant Esteve. La discriminació de les obres que configuraven
aquest subfons i el seu tractament i descripció de forma autònoma, ens ha semblat que era la millor manera de
preservar-lo i oferir-lo als intèrprets i investigadors.
Abast i contingut
El conjunt del fons olotí de Teodoro Echegoyen conté 218 manuscrits d’autor, 3 anònims i 7 impresos, i constitueix el
fons més important d'aquest compositor, no només pel volum del repertori conservat, sinó sobretot per la qualitat
del seu contingut, amb un elevat percentatge d'obres autògrafes, la qual cosa mena a pensar que es tracta del seu
fons personal.
Instruments de descripció
Sense inventari previ.

Regles o convencions
Guia pel tractament i descripció de documents musicals del projecte IFMuC de la UAB.
Autoria i data/es
Durant la nostra intervenció en el fons SEO vam detectar la presència del subfons TEch, barrejat amb el primer
probablement a causa dels trasllats que el conjunt del fons musical de Sant Esteve va sofrir entre 1990 i 2008.
El procés de catalogació el completà Josep Maria Gregori entre 2008 i 2011, moment en què es va procedir a la
finalització de l’inventari i a l’establiment de l’ordenació definitiva de les col·leccions del fons.
El setembre de 2012 va veure la llum l’edició impresa del catàleg del fons sota el patrocini de l’Institut de Cultura de la
Ciutat d’Olot, l’ACGAX i la UAB.
Fonts
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