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INTRODUCCIÓ

Teatre,  teatre  infantil,  sarsueles,  coral,  senyera,  quadre  escènic,  Christus,

l’Elenc Olotí, Esbart Dansaire, Pastorets, èxit, molt d’èxit… 

Aquestes paraules són les que defineixen l’activitat de l’Orfeó al llarg de la seva

existència. Se n’hi podrien afegir moltes més. Aquestes però, són les que identifiquen

més la relació entre el treball i jo.

Des de ben petita he trepitjat l’Orfeó. Les meves primeres participacions a les

representacions als Pastorets, fent de Nen Jesús, després de pastoreta i d’àngel.

Llavors vingueren les representacions de Christus l’any 1997. Els assaigs a partir

de les deu de la nit. Era una novetat per a mi. El divendres era el meu dia de sortida.

Aleshores tenia  uns onze anys.  Els dies que calia  fer la  il·luminació de les escenes

plàstiques,  no  valia  a  queixar-se  (aniríem  a  dormir  tard...!).   A  Christus  ens  van

relacionar  tota  una  colla  de  nens  i  nenes  de  diferents  edats.  Un  cop  acabades  les

representacions de Christus no ens tornaríem a veure fins la pròxima representació de

Christus (si és que es feia!). No podia ésser. Havíem de trobar una solució. I la van

trobar.  Havíem estat  uns  tres  mesos  fent  teatre  els  divendres  als  vespres.  I  Ens  ho

passàvem bé. Molt bé. Ja teníem la solució: formen un grup de teatre on els components

siguem els mateixos de Christus.

Decidits, anem a parlar amb en Peret i la M.Pilar (els nostres directors), i els hi

fem la proposta. 

El mes de juny de l’any 1997, en acabar el curs escolar començàvem els assaigs

de la Petita Companyia de l’Orfeó. 

El dia 15 de novembre del mateix any la Petita Companyia s’estrena al petit i

acollidor teatre de l’Orfeó. L’èxit va ser considerable. Però per tots els components, el

sol fet de presentar-nos en societat ja era tot un honor.
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 Sovint tots plegats recordem els inicis i recordem la nostra evolució a sobre

l’escenari. Pel cap ens passen moltes anècdotes d’abans de la funció, durant els assaigs,

entre vestuaris...

També  recordem  les  obres  que  hem  posat  en  escena:  El  vestit  nou  de

l’emperador, En Blaiet  i la Guideta,  Marta la menuda, Com més serem més riurem

(coneguda per nosaltres amb el nom de Xauxa) , Putxinel·li... Més endavant Macèdonia

de feres, Comèdia d’amor, i la última que hem escenificat Zona de lliure trànsit.

En acabar  la  representació  de la  última obra de la  Jove Companyia,  després

d’assajos  intensos,  moltes  estones  de riure,  ja  pensen en allò  que farem per  Nadal,

també pensem en Christus, qui farà tal paper, si hi haurà canvis..., i lluny enllà ja ens

barrina pel cap el pròxim projecte que podem dur a terme dalt de l’escenari que ens ha

vist créixer a tots. 

És curiós sentir les persones quan surten d’una representació de la Petita o la

Jove Companyia que diuen:  Sembla estrany que aquesta mainada pugui arribar a fer

aquestes coses sobre l’escenari, amb aquesta naturalitat i agilitat...!? 

I  és que el  teatre protagonitzat per gent jove o nens petits  cada dia se’n veu

menys. Suposo que ha de sobtar que de cop i volta veure nens i nenes desenvolupant-se

dalt d’un escenari, sabent els moviments que han de realitzar, capaços de mantenir un

diàleg. 

Però tot això per a mi no és estrany perquè és el que he viscut sempre i a més

tinc el gust de sentir-m’hi clarament identificada.

I és que a l’Orfeó és un no parar, però el bon ambient que s’hi respira no et deixa

parar i dóna gust treballar amb gent que aporta iniciatives per tal de poder tirar endavant

la societat i poder tornar a celebrar un altre noranta aniversari o centenari!!!

És per això que en el meu treball he recercat tota la informació que hi havia sobre

la seva història, les activitats que s’hi feien...
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De l’Orfeó se’n poden dir moltes coses. Però jo m’he centrat especialment en la

cultura i la societat de l’entitat durant la seva vida. Així doncs, la part més àmplia

del treball és la que comprèn precisament la cultura i la societat. En aquests apartats

parlo de les activitats que es duien a terme en temps passats. 

M’he centrat especialment en el tema del teatre. És un tema pera mi molt atraient

i més quan s’és component d’una companyia que intenta recuperar l’activitat teatral

que portava l’entitat als anys quaranta, cinquanta i seixanta.

És per aquest motiu que he volgut recercar la seva història, buscant a la premsa

d’aquell  temps,  tenint  converses amb les persones que van viure aquella  intensa

activitat, observant els cartells de les representacions...

Aquest ha estat un treball de recerca per rescatar i recordar la gent, les activitats i

l’origen de l’Orfeó Popular Olotí.
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BREU HISTÒRIA. 

L’ORFEÓ DES DELS SEUS INICIS FINS A L’ACTUALITAT

L’Orfeó Popular Olotí és una entitat cultural que va néixer a Olot com un grup

de cantaires amb l’objectiu de  contribuir al foment de la cultura musical entre el jovent

de la nostra vila com a poderós medi de despertar en ell sentiments nobles y enlayrats,

y per major lluiment de la esmentada societat1. 

Oficialment, l’Orfeó va ser constituït com a entitat dependent de l’Ajuntament

l’any 1914 a Olot. Així, a la Comarca del 27 de juny de 1914 es publicava la següent

notícia:  Conforme anunciàvem en el nombre anterior, a les nou del vespre se celebrà

una reunió, que’s vegé molt concorreguda, per a aprovar el Reglament per el que’s

regirà  l’Orfeó  Popular  Olotí  i  la  designació  dels  senyors  que  formaràn  la  Junta

directiva i els directors de la futura massa choral. [...] Sabem que’s crescut el número

de persones que han demanat la inscripció en les llistes de socis. Tots els que entrin

durant el pròxim mes de Juliol, estaràn lliures de complir els requisits que exigeix el

Reglament per a l’admissió de socis i que’s compliran després amb tota escrupulositat.2

No obstant això, les referències que tenim sobre el seu origen són anteriors. El

12  de  gener  de  l’any  1904  es  va  redactar  el  Reglament  Interior  del  ‘Orfeó  Olotí’

establert en el Centre Catolich d’Olot3. El Centre Catòlic era una entitat que tenia una

tendència catòlica, tal i com indica el seu nom. Aquesta entitat va ser creada l’any 1878

i la seva activitat principal era el teatre. Les representacions teatrals que es realitzaven

eren de teatre catòlic sense la intervenció de les dones.

  

El  Reglament  Interior  de  l’Orfeó  està  estructurat  ens  capítols  i  es  parla  de

l’objectiu que té l’Orfeó, les classes de socis, el sistema de govern que hi ha i la funció

de cada un dels  seus  membres.  També  hi  ha un capítol  dedicat  als  coristes  i  a  les

disposicions generals.

1 Aquest fragment pertany al Capítol número 1 del Reglament Interior de l’Orfeó Olotí de l’any 1904.
2 La Comarca, 27 de juny de 1914, pàg. 407
3 Aquest any s’han descobert uns papers del “Reglament Interior de l’Orfeó Olotí establert en el Centre 

Catòlic” que daten de l’any 1904 que posen en dubte en dubte l’any de naixement de l’Orfeó Popular 

Olotí Vid. Antoni Mayans, “ L’Orfeó: un aniversari avançat?” dins 440, La Revista d’Olot, núm. 100, 

desembre 2004, pàg. 22-23.
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La Primera Guerra Mundial (1914-1918) és l’entorn històric que contextualitza

els  anys  de  la  fundació  de  l’Orfeó.  La  competència  capitalista,  les  rivalitats

imperialistes, els conflictes nacionalistes i territorials, les aliances polítiques i militars...

tots aquests fets van ser els detonants de la Primera Guerra Mundial. En aquesta guerra

s’hi van enfrontar els Imperis Centrals (Alemanya, Àustria-Hongria), contra els Aliats

(França,  Gran  Bretanya  i  Rússia).  Tot  i  això  la  majoria  de  països  del  món  hi  van

participar, ja sigui de manera directa o indirecta. 

La victòria  va ser pels Aliats.  Tot i aquesta victòria,  les conseqüències de la

guerra van ser molt importants tant a nivell europeu com a nivell mundial.

Catalunya i Espanya es mantenen al marge de la guerra però hi ha una marcada

crisi del sistema de la Restauració.

Però aquests fets mundials no afectaven el petit nucli urbà d’Olot. Així l’any

1814 l’Ajuntament d’Olot va facilitar el local per tal que la coral de l’Orfeó pogués

assajar. Es va habilitar l’església de l’Hospici i es va posar el local en condicions. Es

van comprar cadires i un harmònium a bon preu. Un cop el local va estar habilitat, van

començar els assaigs. El director de la coral era Mn. Fèlix Farró, que va ser nomenat

mestre  de  capella  de  l’església  parroquial  de  St.  Esteve  el  1912,  gràcies  als  seus

coneixements musicals i el seu afany per realitzar activitats.

En  els  seus  inicis,  l’Orfeó  va  ser  una  entitat  patrocinada  i  protegida  per

l’Ajuntament.  Poc  després  de  ser  creat  va posar-se en marxa  una escola  de música

pseudo-municipal. Això volia dir que l’Escola era de caràcter municipal i que les classes

s’impartien al local on hi havia instal·lat l’Orfeó. L’aportació que oferia l’Ajuntament

per  tirar  endavant  aquesta  escola  era  una  mòdica  subvenció  de  500  pessetes.  Es

comptava  també  amb les  aportacions  i  les  quotes  dels  socis.  Les  500 pessetes  que

donava el consistori permetia la gratuïtat de trenta matrícules per part de l’Orfeó. La

coral va quedar formada per una cinquantena de persones, entre homes, noies i nens.

L’octubre de 1925 l’Ajuntament va acordar la dissolució de l’Escola Municipal i

la Banda Municipal, suports indiscutibles que eren de l’Orfeó Popular Olotí 4 . L’Orfeó

Popular Olotí per tant, també hauria de quedar dissolt. Però aquesta es va independitzar

4 Danés i Torras, Joaquim. Història d’Olot. Volum XXI. Pàg. 4097
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com a societat amb seu pròpia. Primerament es van instal·lar en uns baixos al carrer del

Dolors. En aquest local hi van estar poc temps, ja que es van traslladar al carrer Bellaire.

Es va habilitar el local, per la qual cosa es va comprar mobiliari nou. En aquest nou

local l’octubre de 1926 s’hi inaugurava el seu teatre. Sembla ser que l’Orfeó ja havia

trobat  definitivament  la  seva  localització.  Tant  és  així  que  en  avui  l’entitat  encara

conserva la seva seu des de l’any 1926.

Des que l’Orfeó s’havia instal·lat al carrer Bellaire fins al començament de la

Guerra Civil Espanyola (1936-1939) l’activitat cultural no descendia. Aquest fet queda

reflectit en la participació de l’Orfeó Popular Olotí al III Aplec d’Orfeons de Catalunya,

la visita al Santuari de Nostra Senyora de la Salut i en molts d’altres. Aquest últim acte

el va realitzar conjuntament amb la Banda Municipal. 

La massa coral, a part de realitzar sortides fora de la ciutat d’Olot, també era

cridada a nivell local per gaudir de la seva actuació. 

L’Orfeó  des  de  la  seva  fundació  va  voler  desmarcar-se  de  qualsevol  línia

política. Però a través dels actes que oferia la massa coral a l’entitat, a les inauguracions

que assistia (inauguració de capelles, per exemple), la participació a les Quaranta Hores

Solemnes,  que  consistia  en  vetllar  el  Santíssim  el  dilluns  i  el  dimarts  abans  del

Diumenge de Rams...  és evident  que l’Orfeó seguia una tendència catòlica.  Aquesta

inclinació cap a aquest catolicisme pot ser atribuïda al fet que el director artístic de la

massa coral fos un mossèn. Cal tenir en compte també el gran pes que l’església tenia en

la societat.

L’Orfeó Popular Olotí era reconegut arreu de Catalunya per la seva excel·lent

massa coral.  Allà on anava superava les expectatives previstes. La seva activitat  era

constant.

Durant aquests anys la música no era l’única activitat que es portava a terme. A

l’entitat  també  hi  havia  cabuda  per  les  activitats  teatrals  i  les  cinematogràfiques.

L’Orfeó  havia  creat  una  secció  dramàtica  per  tal  de  poder  fer  vetllades  durant  la

temporada d’hivern. Les representacions teatrals es portaven a terme els diumenges a la

tarda.
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Després d’aquesta etapa entre els anys vint i trenta, en què les activitats culturals

(música, teatre, cinema, sardanes...) eren les protagonistes la Guerra Civil Espanyola,

que va tenir una durada de tres anys (del 1936 al 1939), va trencar-ne la seva rutina. 

La Guerra Civil va començar el 18-19 de juliol de 1939 i va acabar l’1 d’abril de

1939.  En  aquesta  guerra  s’hi  enfrontaven  dos  bàndols:  les  forces  de  dretes  i  les

d’esquerres. La guerra s’explica pel cop d’estat provocat per les dretes contra el govern

del Front Popular  d’esquerres.  Aquest  cop d’estat  no va triomfar  a  tot  Espanya.  En

algunes regions va tenir èxit de seguida, en canvi en altres regions la resistències de les

forces lleials a la República van impedir-ho. 

D’aquesta manera l’Estat Espanyol quedava dividit en dues zones completament

contràries.  Per  una  banda  hi  havia  l’Espanya  nacional,  i  per  l’altra  l’Espanya

republicana. El bàndol nacional va quedar liderat pel general Franco i va imposar un

règim feixista i va reprimir les forces d’esquerres. Pel que fa al bàndol republicà, aquest

es mantenia fidel a les institucions de la República, dirigides per les forces d’esquerres,

democràtiques i nacionalistes del Front Popular, que reprimien els sectors dretans.

L’objectiu del bàndol nacional era acabar amb el govern d’esquerres i imposar

un nou règim de dretes, conservador. El seu èxit s’explica tant per la unió de la direcció

política i militar com per l’ajuda de les dues potències feixistes d’Alemanya (dirigida

per Hitler) i la d’Itàlia (dirigida per Mussolini).

Pel que fa al bàndol republicà no mostrava tanta unió com les dretes. L’objectiu

que volien aconseguir es dividia en dos. Per una banda, uns pretenien concentrar els

esforços  per  guanyar  la  guerra  i  posposar  qualsevol  tipus  de  transformació

socioeconòmica. I per altra banda, els més radicals, van intentar aprofitar la guerra i

l’escomesa de les dretes, per a llançar-se a la revolució social socialista.                          

El desenllaç de la guerra acabava l’any 1939 amb la victòria de Franco, que va

aconseguir una pau sense condicions. La guerra, doncs, havia acabat. Ara Espanya ja no

es dividia en dues. Era una sola Espanya: la dels vencedors.

Tornant  a  l’Orfeó,  cal  dir  que  a  l’agost  del  1936,  Mn.  Fèlix  Farró  va  ser

assassinat, no se sap per a qui, però si que va ser una mica escabrós, per la qual cosa va

passar a ser una víctima més de les moltes que va provocar la guerra civil. La seva mort,

però, no va fer decaure l’entitat, ja que segons el Dr. Joaquim Danés  [...]  de miracle

pogué  continuar  subsistint  la  institució,  durant  la  guerra  i  després  de  la  guerra,
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funcionant  potser  més  com  una  entitat  particular  recreativa  que  no  pas  com  una

associació cultural. Això no vol dir que no faci preferentment el conreu del teatre i del

cant, algunes exposicions limitades de pintures i dibuixos i, de tant en tant, el folklore

musical i les danses clàssiques. [...] 5.

Durant els anys que va durar la guerra el local de l’Orfeó va ser ocupat per el

partit marxista  PSUC. Un cop acabada la guerra el local no quedà lliure ja que va ser

ocupat pel Frente de Juventudes.

Dels anys que va durar la guerra no es conserven documents de l’Orfeó Popular

Olotí, ja que se suposa que van ser destruïts per por de les represàlies. 

Un cop passada la Guerra Civil el local va ser recuperat gràcies a Francesc Mas

Pau i Pere Alzamora. A partir d’aquest moment es pot considerar que l’entitat ha passat

per dues etapes:  la primera comprèn des dels seus inicis  fins al  començament  de la

Guerra Civil i la segona etapa que va des del final de la guerra civil fins a l’actualitat.

El  període  posterior  a  la  guerra  va ser  un període  caracteritzat  per  una gran

activitat cultural. Una de les activitats més importants van ser la sarsuela i el teatre, com

s’explicarà més endavant. 

Després de la mort de Mn. Fèlix Farró es va nomenar un nou director artístic:

Albert Arqués i Masoliver. Aquest es va fer càrrec de la massa coral. Però la seva tasca

com a  director  va  ser  de  curta  durada,  ja  que  una  llarga  malaltia  d’estómac  li  va

provocar la mort. El seu enterrament va ser molt emotiu, perquè era una persona molt

estimada per la gent que estava en contacte amb el món música, principalment per la

gent de l’Orfeó. El va substituir Lluís Carbonell l’any 1943. Més endavant, el 1945, es

va nomenar director artístic al Sr. Llavata. Anant una mica més lluny, i aprofitant que

parlem de canvis en la direcció artística, cal remarcar que l’any 1954 va ser nomenat

director artístic Joan Casulà.

El  teatre  havia  assolit  tant  d’èxit  que  els  aficionats  que  hi  participaven  van

decidir de crear dos quadres escènics.

5 DANÉS i Torras, Joaquim: Història d’Olot. Volum XXV. Pàg. 105
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Als anys quaranta van tenir paper destacat les sarsueles. La primera que es va

representar  va ser  Los Claveles l’any 1941. La següent  sarsuela  que va posar-se en

escena va ser La Dolorosa. La van seguir La Rosa del azafrán, El cantar del arriero, La

boda  de  Reyes  Castillo.  Aquesta  última  va  ser  escrita  expressament  per  el  quadre

escènic. La música era de Xavier Montsalvatge i la lletra escrita per Alexandre Cuéllar.

La següent sarsuela a escenificar-se va ser Romanza húngara. Aquesta sarsuela ja va ser

dirigida per Lluís Carbonell, el nou director artístic, en substitució a Albert Arqués.

L’any 1944 es van realitzar unes reformes al teatre d’un gran cost econòmic. Les

reformes van ser inaugurades el 28 de maig d’aquell mateix any amb la representació de

la sarsuela Luisa Fernanda.

Durant el temps de la dictadura del general Franco (1939-1975) es va imposar un

tipus d’estat autoritari,  el qual va anul·lar  les institucions d’autogovern catalanes,  va

reprimir la llengua i la cultura catalanes i qualsevol manifestació d’identitat nacional

catalana. 

Un cas curiós és que a l’Orfeó Popular Olotí no es va prohibir mai la llengua

catalana. A l’acta número cinc corresponent al 12 de maig de 1915 es va aprovar, entre

d’altres coses,  redactar en  lo sucesivo todos los documentos oficiales de la Sociedad

así como las actas de las Juntas y Reuniones Generales en idioma catalán.6 

Així  doncs,  l’entitat  va  seguir  complint  aquesta  aprovació.  Totes  les

representacions  teatrals  es realitzaven en català.  L’única cosa era que els programes

s’editaven en castellà i el cartell penjat al balcó que enlloc de dir Orfeó Popular Olotí

deia Orfeón Popular Olotense.

Durant  els  anys  de  la  dictadura  les  activitats  realitzades  a  l’Orfeó  eren  un

continu.  Les  representacions  teatrals  que es  duien  a  terme els  diumenges  i  els  dies

festius a la tarda abans de la guerra, encara es continuaven realitzant. 

L’any 1952 es  va  incorporar  a  l’Orfeó el  quadre escènic  “Elenc  Olotí”,  que

procedia del Casal Marià i que provocà una intensa activitat teatral. El seu director era

un veterà afeccionat, Josep Grassa. 

6 Acta núm. 5 de la sessió del dia 12 de maig de 1915.

Societat i Cultura d'una entitat amb història 12



Orfeó Popular Olotí

L’èxit de les sarsueles va venir continuat per l’èxit del Quadre Escènic amb les

representacions del teatre infantil. Aquest triomf es va deure sobretot a la figura del seu

director artístic, Joan Casulà. Aquest va ser nomenat director el mes de març i el mes

d’octubre del mateix any es començava a fer obres de teatre infantil cada diumenge a la

tarda. Aquesta rutina duraria aproximadament fins al principi dels anys setanta.

A la segona meitat dels anys seixanta l’entitat va començar a entrar en crisi. La

crisi va ser deguda en gran part per falta de gent i de diners. Un altre factor que hi va

influir  va  ser  l’aparició  de  l’automòbil  i  un  desenvolupament  econòmic.  Amb

l’automòbil  les  famílies  marxaven  fora  de  la  ciutat  per  la  qual  cosa  es  produí  una

davallada  de les persones que assistien a les  representacions  teatrals  i  a  l’entitat  de

l’Orfeó. 

La manca d’actors del Quadre Escènic va obligar a suprimir alguns personatges

de  certes  obres.  També  es  va  haver  d’alternar  les  representacions  teatrals  amb  les

projeccions cinematogràfiques. Però a poc a poc es van deixar de realitzar les obres de

teatre i el cinema. Es va vendre el projector de cinema per tal de poder pagar algun

deute. Així doncs, podem imaginar-nos que la crisi de l’entitat era força considerable. 

A partir d’aquests anys el local és utilitzat des de gent que hi anava a jugar a

cartes, per altres associacions, fins al mateix Ajuntament. 

La  possible  solució  a  la  crisi  de  l’entitat  es  va  veure,  per  part  de  la  Junta

d’aquells anys, amb aquell grup de persones que hi anaven a jugar a cartes. La Junta va

proposar a aquest grup fer-se càrrec del local. Una altra possible solució va ser la de

cobrar una quantitat econòmica a les associacions que utilitzaven el local com a seu

pròpia. Una altra manera de resoldre el problema de l’entitat va ser augmentar el cost de

les  quotes  amb  cent  pessetes.  A  més  a  més  es  van  demanar  subvencions  a  les

Institucions i a l’Ajuntament.

Els anys vuitanta l’Orfeó es començava es estabilitza de la seva crisi. A l’entitat

s’organitzaven  col·loquis,  concerts  de  música,  presentacions  de  llibres,  sessions  de

pel·lícules... 

El principi dels anys noranta també van ser una etapa difícil. Però amb la nova

presidència de l’entitat (Joan Prats) es van voler recuperar les activitats culturals que
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havia  tingut  en  un  temps  passat.  Va  ser  difícil  però  de  mica  en  mica  es  va  anar

aconseguint.

A la  segona meitat  dels  anys  noranta,  l’activitat  cultural  ja  va  ser  molt  més

activa. Es va recuperar l’escola de música, anomenat el “Centre d’Estudis Musicals de

l’Orfeó”. També es va crear un grup de teatre infantil “La Petita Companyia”. Cal dir

també, que a l’entitat hi havia altres grups de teatre, com per exemple  “la Companyia

de l’Orfeó”, “Voraviu Teatre”, “Teatre Humil”... També cal esmentar que l’any 1996 es

van realitzar  unes grans reformes al  teatre  de l’entitat  degut  al  mal  estat  en què es

trobava.

Actualment  l’Orfeó  Popular  Olotí  és  una  de  les  entitats  que  realitza  més

activitats  culturals  i  tira  endavant  gràcies  a  les  quotes  dels  socis,  aportacions  de

col·laboradors i de les institucions. 
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LA CULTURA I LA SOCIETAT A L’ORFEÓLA CULTURA I LA SOCIETAT A L’ORFEÓ

LA CULTURA I LA SOCIETAT A L’ORFEÓ

En el  moment  de la  creació  de l’Orfeó no es volia  seguir  cap línia  política.

L’Orfeó era una societat en què els seus participants era gent del poble, tothom hi tenia

cabuda,  homes,  dones  i  infants.  És  per  aquest  motiu  que  l’entitat  porta  el  nom de
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popular. L’Orfeó, tot i que no estava afiliat a cap partit polític, va anar adquirint una

tendència catòlica. Aquest fet s’atribueix possiblement a la societat del moment, ja que

hi havia un catolicisme molt marcat i al fet que el lloc on va néixer l’Orfeó fos un poble,

ja que en un poble és més conservador i tradicionalista que no pas una ciutat. 

Actualment l’Orfeó no es marca en cap línia política i és una entitat oberta a

tothom.
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SOCIETATSOCIETAT

SOCIETAT

Quan  l’any  1914  l’Orfeó  es  va  independitzar  del  Centre  Catòlic  la  solució

proposada  per mossèn Farró va ser la creació d’un nou orfeó, l’Orfeó Popular Olotí,

emparat per l’ajuntament, en el qual tindrien cabuda totes les persones interessades en
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el cant coral (no seria agosarat afirmar que la incorporació de l’adjectiu ‘popular’

visualitza  aquesta  obertura).7 Així  doncs,  amb  aquesta  afirmació  ens  podem fer  el

càrrec que el tipus de persones que anava a l’Orfeó. Era gent de totes les classes. Tenia

un caire popular. Fins i tot la gent que va impedir que l’entitat es perdés durant la seva

crisi a finals dels anys setanta, va ser un grup de persones que passaven llargues hores a

l’Orfeó. 

El públic que assistia a l’Orfeó era gent de totes les edats i sexes. A la massa

coral hi participaven homes, dones, nens i nenes. El motiu pel qual Mn. Farró va decidir

abandonar el Centre Catòlic fou perquè no es deixava participar a les dones en les seves

activitats. 

Un element que identificava l’Orfeó era la senyera. Aquest era un símbol que

identificava i identifica els orfeons, a més a més de ser-ne el símbol de Catalunya. La

senyera va ser realitzada per Iu Pasqual i Francesc Vayreda i confeccionada per la casa

Parellada de Barcelona, segons explica el Dr. Danés. 

La  senyera  de  l’Orfeó  Popular  Olotí  portava  en  el  moment  de  la  seva

inauguració  i  benedicció  (27  d’abril  de  1917)  tres  llaços  que  eren  obsequi  de

l’Ajuntament d’Olot, de l’Ajuntament de Girona i una altra dels padrins ( Dr. Francesc

Fàbregas i Mas i la seva esposa Faustina Mata). Durant l’acte de benedicció l’Orfeó va

actuar al Teatre i va oferir un repertori de cançons populars.

7 Revista 440 d’Olot. Edició mes de desembre. Núm.100. pàg. 23. Antoni Mayans
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                 Festa de Benedicció de la Senyera

Les activitats que es realitzaven a l’Orfeó eren moltes i la premsa d’aleshores

mostrava estar-ne al corrent. Les publicacions de notícies relacionades amb l’entitat es

podien llegir en publicacions de nivell local com ara  El Deber, La Comarca, ¡Arriba

España!, Misión, ... Aquestes notícies acostumaven a elogiar la tasca de la coral, com es

diu a la publicació de El Deber del dia 6 de febrer de 1904:

[...] El simpático Orfeó Olotí, que ya cuenta cerca de sesenta miembros hizo las

delicias del público cantando las sentidas y hermosas piezas Muntanyes del Canigó, La

Pastoreta y la difícil Negra Sombra ejecutándolas primorosamente. [...].

Una altra  activitat  que  es  va  celebrar  durant  molts  anys  a  l’Orfeó  va  ser  el

Carnaval. També va ser la primera entitat que va celebrar-lo després de la Guerra Civil

tot i que estava prohibit. Però allò que estava permès era  organitzar sessions de ball

amb vestits regionals, cosa que varen aprofitar els de l’Orfeó. No es podia anar amb

màscara, i més endavant, quan ho van permetre, en entrar a la sala hom se l’havia de
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treure perquè l’encarregat de l’ordre pogués veure qui era.8 Per celebrar-se aquestes

“sessions de ball” s’havien de demanar un seguit de permisos, que no sempre hi eren

tots  les  autoritats  locals  sempre  permetien  la  festa,  això  sí,  sota  la  responsabilitat

d’alguna persona que ells  consideressin responsable: a vegades  el  propi alcalde,  o

algun membre de l’exèrcit dels quarters d’Olot.9  Durant els anys que es va celebrar el

Carnaval s’havia arribat a donar premi a la millor disfressa. Però aquest costum es va

haver  d’abandonar  a  causa  de  la  gran  qualitat  de  totes  les  disfresses,  que  feia

impossible de destacar-ne una.10  El Carnaval es va celebrar  aproximadament fins a

mitjans dels anys noranta.

L’any 1958 es va formar l’Esbart Dansaire d’Olot. Sadurní Brunet i Forasté en

va  ser  el  promotor  i  el  seu  director.  L’Esbart  va  actuar  per  diferents  pobles  de  la

comarca fins que un lamentable accident l’any 1961 li va provocar la mort. Llavors, el

seu fill va voler continuar amb la seva tasca. Li va canviar el nom. Va passar a dir-se:

Esbart Brunet.

El que ara havia continuat amb l’Esbart va haver de marxar a Madrid. Aquest fet

va donar-ne lloc a la seva dissolució. 

Al 1995 l’Escola de dansa Folklòrica de la Garrotxa, en un homenatge a Sadurní

Brunet al Teatre Principal, va voler donar continuïtat a l’Esbart d’Olot. En l’actualitat

aquest esbart encara continua en la divulgació de les danses tradicionals de Catalunya.

8 La Comarca d’Olot. Núm. 795. 2 de març de 1995
9 Vid. nota 7
10 Vid. notes  8 i 9
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                                       L’Esbart Dansaire durant una de les seves actuacions
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LA MÚSICALA MÚSICA

LA MÚSICA

L’Orfeó  es  va  crear  en  els  seus  inicis  com a  massa  coral.  L’entusiasme  de

mossèn Fèlix Farró va donar lloc a la creació de l’orfeó. Primerament aquesta coral
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estava associada al Centre Catòlic. Però l’any 1914, quan l’Orfeó es va constituir com a

entitat independent d’aquest centre, l’Escola Municipal de Música actuava com a escola

pseudo-municipalitzada.  L’Ajuntament  oferia  cinc  centes  pessetes  que  permetien  la

gratuïtat de trenta matrícules. No obstant això la participació es va elevar a cinquanta

persones. De mica en mica la coral va anar creixent i va assolir un gran nivell musical.

A  l’Escola  Municipal  de  Música,  l’any  1918,  hi  havia  matriculats  una  vuitantena

d’alumnes que assistien, sota la direcció de Mn. Fèlix Farró, a les classes de música. La

participació per part del poble a l’escola de música va ser gran. L’activitat musical que

portava a terme la coral tenia un gran ressò. La coral era convidada a cantar en actes

religiosos, a realitzar inauguracions, a participar en intercanvis amb altres orfeons, ...

Les peces que interpretava la coral eren molt variades, des de cançons populars fins a

sardanes, passant per la interpretació de música sagrada i himnes. Cal dir també que la

coral de l’Orfeó permetia la participació de les dones, cosa que no passava al Centre

Catòlic. Aquest va ser el motiu pel qual Mn. Farró va abandonar el Centre Catòlic.  

Però l’octubre de 1925 la Comissió Permanent de l’Ajuntament de la Dictadura

acordà dissoldre i anul·lar l’Escola Municipal de Música i la Banda Municipal, suports

indiscutibles de l’Orfeó Popular Olotí, i el seu personal dirigent, a pretext que anava a

fer una reorganització, però de moment acomiadant tot el personal per al 31 de març

de 1926.11 Llavors, l’Ajuntament va crear una escola de música que depenia totalment

d’aquesta  institució.  Aquesta  escola,  que  ocupava  les  dependències  de  l’Hospici,

impartia classes de solfeig i de piano. Però els alumnes que van continuar assistint a

classes a l’Hospici van ser pocs. La majoria d’alumnes que tenia l’Escola Municipal de

Música quan era pseudo-municipalitzada, van anar a classes de música a l’escola de

música que va crear l’Orfeó Popular Olotí. Per tant, podem dir que l’entitat de l’Orfeó

tenia una escola de música pròpia.

A la premsa de l’època també es feien al·lusions a la coral de l’Orfeó, tant pel

que fa al nombre de cantaires com a la seva gran qualitat musical.

A El Deber de 11 de juny de 1904 es diu referent a l’Orfeó Olotí:

[..] subió al escenario el simpático coro titulado el Orfeó Olotí, interpretando

con la maestría que le es propia Montanyes de Canigó, Negra Sombra, L’Emigrant y la

11 Danés i Torras, Joaquim. Història d’Olot, volum XXV. Pàg. 4107
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Ave Maria de Victoria, recibiendo grandes y merecidos aplausos al final de cada una

de  ellas,  especialmente  al  terminar  las  dos  últimas,  por  el  cariño  con  que  saben

interpretar el sentimiento que respiran [...].12 

l’article que continua dient:

 [...],  habiéndole sorprendido hoy este grupo de jóvenes que, constituyendo el

Orfeó Olotí, no ya como novicios en el arte musical, sino que con gran consecuencia y

cariño, saben interpretar obras difíciles cuales son algunas de las que había tenido el

gusto de oír, por lo cual felicitóles cariñosamente, en especial á su director.13

                           Mossèn Fèlix Farró amb un grup de l’escolania de St. Esteve l’any 1914.

12 El Deber. 11 de juny de 1904. pàg. 379
13 Vid. nota 12
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EL TEATREEL TEATRE

EL TEATRE

Els orígens del teatre a l’Orfeó es remunten l’any 1926. Segons un escrit titulat

Breve historial del Orfeó Popular Olotí que comprenia dues parts, a l’Olot-Misión del

28 de novembre de 1964 i a la de 10 de desembre del mateix any, es diu:

Societat i Cultura d'una entitat amb història 25



Orfeó Popular Olotí

 [...] El 6 de Octubre de 1926 se organizó una Sección Dramática para celebrar

veladas teatrales cuaresmales [...].

El primer director  artístic  de l’Orfeó després de la guerra civil  va ser Albert

Arqués  i  Masoliver,  nomenat  l’any  1940.  [...]  Després  de  la  seva  mort  el  director

artístic fou Lluís Carbonell, que fou nomenat el 37 de febrer del 1943. Més endavant, el

1945, el director era el Sr. Llavata. [...]. 14

Durant molts anys el teatre va ocupar un lloc primordial en les activitats que

duia a terme l’Orfeó. Com ja s’ampliarà més endavant aquest èxit es deurà a la figura de

Joan Casulà i al teatre infantil. Una altra activitat que va donar lloc a un gran renom a

l’entitat va ser la sarsuela.

Per tal de fer-nos idea de la gran quantitat de representacions que representava el

Quadre Escènic de l’Orfeó fixem-nos en la següent estadística, publicada també a l’Olot

Misión del 28 de novembre de 1964:

[...] Del 10 Setiembre al 27 Diciembre 1942. Nueve representaciones.

Durante el año 1943. Veintiuna representación.

Durante el año 1944. Cuaranta y dos representaciones. [...].

La primera representació teatral que es va dur a terme després de la Guerra Civil

va ser La Pilarica. Aquesta obra va aconseguir un gran èxit gràcies al veterà actor Josep

Pey. 

Si la primera representació de teatre va portar l’èxit a l’actor Josep Pey, a la

primera representació de la sarsuela l’èxit va arribar a la tiple Montserrat Vila, el tenor

José Colomer, y la pareja cómica formada por Carmen Lagares y Miguel Noguer15,

amb Los Claveles. 

Unes  altres  representacions  que  requereixen  una  petita  explicació  són  les

actuacions de Christus i les representacions dels Pastorets.

14 La Comarca d’Olot. 20 de desembre de 1990
15 Joan Casulà. “Breve historial del “Orfeó Popular Olotí” segunda època 1939-1964” dins Olot Misión 

del 28 de novembre de 1964. pàg. 10-11.
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CHRISTUSCHRISTUS

CHRISTUS

L’any 1945 es van reunir una colla de companys, molts d’ells artistes pintors i

gent de teatre a l’Orfeó Popular Olotí. D’aquella reunió va sorgir el projecte de realitzar

un muntatge teatral  sacre-religiós  de la Passió i  mort de Jesús,  però es volia fer un

muntatge diferent de qualsevol de les altres Passions que es representaven arreu del

Catalunya. Com que la majoria d'assistents eren pintors, es va decidir fer un muntatge

de quadres plàstics amb figures estàtiques, degudament acompanyades d'un text literari.

Per Setmana Santa del 1946 es varen fer les primeres representacions. 
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En aquella primera època l’espectacle estava format per set quadres plàstics que

més  tard  s’ampliaren  a  quinze.  La  direcció  artística  anava  a  càrrec  dels  pintors

Bartomeu Mas Collellmir i Josep Pujol. La narració de cada una de les escenes era fruit

d’una  acurada  selecció  literària  de  textos  religiosos  de  diversos  escriptors.  Miquel

Molas  va  ser  l’encarregat  de  les  narracions,  ja  que  era  un  excel·lent  orador,  d’una

paraula càlida i fluida, que entusiasmava els espectadors. No podem oblidar que Miquel

Molas, més tard i en la seva vida professional, va dedicar-se a realitzar innombrables

conferències  literàries  arreu del país,  ja que era molt  sol·licitat  per diferents  centres

culturals. Tots els textos eren en llengua castellana, per exigències de l’època i perquè la

censura no permetia usar el català. 

Els  mitjans  tècnics,  tant  la  il·luminació  com  el  so  i  la  música,  eren  tan

rudimentaris que el Sr. Miquel Vilardell,  que entenia molt aquestes tècniques, va fer

alguns arranjaments, perquè l’espectacle tingués un mínim de qualitat.

Christus tingué  molt  bona  acollida  per  part  dels  espectadors.  L’èxit  de  la

representació va ser molt gran, per la qual cosa es van haver de fer més sessions de les

que s’havien programat. També la crítica de la premsa local i provincial van elogiar el

muntatge. 

El Christus va interrompre la seva representació l’any 1947 perquè l’església va

prohibir-ne la seva representació.

L’any 1948, durant la  Setmana Santa,  Christus es  representà a l’escenari  del

Teatre Principal, i on igualment va tenir molt bona acollida, èxit d’assistència i crítica,

tal i com podem llegir a la publicació d’¡Arriba España! del 27 de març de 1948. No

obstant això, i a causa de les dimensions de l’escenari i els pocs mitjans tècnics de què

es disposava, l’espectacle perdia qualitat  artística.  Això aconsellava tornar a l’Orfeó,

lloc on havia nascut la representació. 

[...] Los mencionados cuadros, en su mayor parte, son inspiradisimos y de una

realización excelente. La calidad artística infundida a esas escenas, de impresionante

realismo, merece los mayores elogios, tanto por la composición de las figuras como

por  los  efectos  de  luz  que  las  realizan,  resultando  el  conjunto  de  una  armonía  y

perfección insuperables, a la par que tratado con un misticismo conmovedor. [...].16

16 El Deber. 27 de març de 1948, dins “
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L’any 1949, doncs, tornava a l’escenari que l’havia vist néixer, amb el mateix

equip de direcció i amb en Miquel Molas com a narrador. Val a dir que novament es van

haver de fer més sessions de les programades. Per diverses circumstàncies,  deixà de

representar-se durant els anys següents amb l’afany de tornar a reprendre l’obra quan les

circumstàncies fossin més favorables.

L’any 1958 Christus va tornar a l’Orfeó, però amb la novetat d’introduir text als

personatges. Encara que el moviment escènic era molt poc, es feia parlar els actors.

El text literari era extret de l’obra de fra Antoni de Sant Gervasi, titulada LA

Passió  i  Mort  de  Nostre  Senyor  Jesucrist,  que  va escriure  a  finals  del  segle  XVII.

Després de moltes gestions, tant davant de les autoritats civils com eclesiàstiques, es va

obtenir  el  permís  perquè  les  representacions  es  fessin  en  llengua  catalana.  Els  va

semblar que ja que l’obra era escrita per un religiós, que la cosa era permissiva. També

val a dir que en aquells anys, per Setmana Santa, espectacles com el cinema, el teatre,

els balls, etc., eren completament restringits i només s'autoritzava, i encara amb permís,

algun film de tema religiós. La direcció artística va anar a càrrec de l'artista pintor Josep

Pujol;  la direcció escènica,  de Joan Casulà.  El muntatge escènic fou una mica més

rellevant, ja que l’Orfeó havia estrenat un ciclorama i això permetia una millor qualitat

artística. En Sadurní Brunet i en Joan Roqué, dos experts en teatre, foren els encarregats

del muntatge escènic; en Ramon Carbona, dels efectes de llum, i la selecció musical va

anar a càrrec de Josep Soy i Joan Granados, dos reconeguts músics. L’any següent, el

1959, l’Orfeó, amb afany de superació, volia renovar el text literari de fra Antoni, ja que

era escrit en un català molt arcaic i excessivament llarg. El poeta olotí Josep Munteis va

ser l’encarregat d’escriure un text més actualitzat. El resultat fou un Christus totalment

renovat, amb uns diàlegs més concisos i en un poema de ric contingut i mètrica lliure. 

Novament hi hagué problemes amb la censura, ja que el Sr. Munteis no era gaire

ben vist per les autoritats competents d’aleshores, a causa de les seves idees polítiques.

No obstant això, i ja que es tractava d’un tema estrictament religiós, es va obtenir el

permís. La direcció artística fou novament del Sr. Pujol, home tan meticulós en la seva

feina que, a més de combinar els colors dels vestits, corregia fins i tot els plecs de la

roba. Era molt exigent amb la luminotècnia. La direcció escènica anà a càrrec d’en Joan

Casulà,  i  els  responsables  de  l’escenografia,  els  llums  i  la  selecció  musical  foren

Sadurní Brunet, Ramon Carbona i Josep Soy, respectivament.
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Christus es va representar durant alguns anys més, fins que per diferents raons i,

sobretot, per manca de recursos econòmics, es va deixar de fer. Tot i això, la crítica

local  i  provincial,  i  fins  i  tot  els  diaris  barcelonins  La  Vanguardia,  El  Diari  de

Barcelona i  El  Noticiero es  feren  ressò  de  l’espectacle  que,  donades  les  seves

característiques artístiques, era únic a Catalunya. 

                                  El Sant Sopar. Any 1960

Després d’un període de temps sense representar-se, el 1995 es recuperà l'obra

amb motiu de la Mostra d’art Religiós organitzada per l’Ajuntament d’Olot. A petició

del Sr. Miquel Serrat, aleshores Regidor de Cultura i tenint en compte la similitud que

hi havia entre aquesta Mostra i el  Christus,  que també estava inspirat  en les figures

bíbliques dels tallers d’estatuària religiosa d’Olot, es van reprendre les representacions

amb la col·laboració de diferents grups teatrals de la ciutat al Teatre Principal. 

Hi hagué quatre sessions, la vigília del Diumenge de Rams i el mateix diumenge,

amb una assistència d’un miler d’espectadors.

Aquell  any  l’obra  constava  de  catorze  quadres.  Tingué  cura  de  la  direcció

artística l’artista pintor Danés Jordi, amb la col·laboració escènica de Francesc Baraldés

i la il·luminació d’Albert Castells. Jaume Bosch, Josep M. Canals i Francesc Gelada

actuaren com a coordinadors del muntatge. En aquest cas els narradors de l’espectacle

foren el Quadre de Veus de Ràdio Olot. 

Malgrat les crítiques favorables, els organitzadors no n'estaven del tot satisfets.

La manca de recursos tècnics i el poc temps de què disposaven de l’escenari del Teatre

Principal  per necessitats  de programació,  aconsellaven que en propers anys  Christus

tornés a l’Orfeó, la seva casa mare.

Així  doncs,  l’any  1997,  i  després  de  les  obres  de  millora  i  rehabilitació  de

l’escenari, es pogué tornar veure, amb moltes innovacions.

S’amplià  l’obra  amb  dos  quadres  nous,  ara  n'hi  havia  setze  en  total.  Els

comentaris eren de l’esmentat poeta Josep Munteis, i per primera vegada s’hi afegiren
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els d’Òscar Cabana. L’artista Pere Planapuig es va fer càrrec de la direcció artística i va

voler que Christus tornés al seu origen, o sigui, a quadres plàstics amb figures estàtiques

sense diàleg, únicament amb la narració del quadre de veus de Ràdio Olot -format per

Montserrat Mendoza, M. Carme Andrés, Margarida Arau, Joan Vilalta i Òscar Cabana-.

Prèviament es gravaven els versos dels poetes que els espectadors sentien entre quadre i

quadre.

La coordinadora del muntatge fou la M. Pilar Serra Margalef i la part tècnica

s’havia  millorat  molt,  gràcies  a  les  últimes  tecnologies.  El  treball  de  Planapuig  fou

considerable. Va donar a Christus un to altament artístic. Cadascun dels quadres era una

mostra  perfecta  de  composició,  tant  per  la  figura  i  l’expressió  dels  actors  com pel

vestuari i la il·luminació.  Christus anava acompanyat d’una acurada selecció musical,

obra  de  Josep  Hernández  i  gravada  als  estudis  de  Ràdio  Olot.  Es  feren  cinc

representacions durant el Diumenge de Rams, el Divendres Sant i el Dissabte Sant. El

públic  en  sortia  entusiasmat,  i  no  cal  dir  que  la  crítica  de  la  premsa  fou  molt

satisfactòria. 

El 1998, durant la Setmana Santa, es programaren sis sessions i s'amplià l’obra

amb tres quadres més; n'hi havia, per tant, dinou. Els oradors, altra vegada, el quadre de

veus de Ràdio Olot, sota la direcció d'Alexandre Cuéllar. Planapuig i M. Pilar Serra,

director  artístic  i  coordinadora  del  muntatge,  respectivament,  feren  un  treball

considerable, cronometrat fins al segon i cuidant l’espai escènic fins a l’últim detall.  

L’any següent es va afegir dos quadres nous i se’n suprimí un. El director artístic

i la coordinadora de l’espectacle foren els mateixos que els anys anteriors.

L’any 2000, s'hi incorporà un altre quadre ja n'eren vint-i-un.

L’any 2001, a més d’ampliar-se la representació amb una escena plàstica nova,

es va realitzar una innovació: les narracions que fins llavors eren gravades pel quadre de

veus de Ràdio Olot, amb motiu dels seus cinquanta anys d’existència, els diàlegs eren

en directe. 

L’any  següent,  el  2002,  es  torna  a  introduir  un  nou  quadre  al  muntatge  de

Christus.  El  número d’escenes  plàstiques  ja s’eleva a vint-i-tres.  Aquest mateix  any

l’Orfeó va adquirir un equip de llums, que disposava de totes les tècniques més actuals.

La despesa va suposar una inversió de prop d’un milió i mig de pessetes, o sigui, nou

mil euros. Això va permetre que els efectes de llum fossin espectaculars. 
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Les narracions continuen fent-se en directe, cosa que el públic agraeix, ja que fa

que l’espectador  estigui  més atent  a les explicacions  que es realitzen entre  escena i

escena.

L’any 2003 s’incorporen dos quadres més i  se’n suprimeix un, per tal  de no

modificar excessivament la durada de l’espectacle. Amb la introducció d’aquests dos

quadres  un  total  de  vint-i-quatre  escenes  plàstiques  configuren  Christus.  Perquè  el

públic escolti amb més claredat la música i les narracions a càrrec de les veus de Ràdio

Olot, se substitueix l’equip de so. En Pere Planapuig cada any és més exigent i vigila

fins al més mínim detall la composició, tant l’expressió corporal com els efectes de llum

i so. Els canvis d’escena s’han de realitzar en el és estricte silenci. Cal tenir en compte

que hi  ha  quadres  amb trenta  figurants,  més els  tramoies,  la  direcció,  els  estris  del

decorat, etc., que s’han de variar totalment en menys de tres minuts.

Actualment els textos literaris que il·lustren cada una de les escenes són obra

dels  escriptors  i  poetes  locals  següents:  Concepció  Batallé,  Òscar  Cabana,  Josep

Congost, Ramon Llongarriu, Mercè Mallarach, Anna Montañà, Joan Mercader, Josep

Mora, Eugènia Morer, Josep Munteis i Xavier Ruscalleda. 

Avui,  en  aquest  espectacle  participen  unes  cent  cinquanta  persones,  entre

direcció  artística  i  direcció  escènica,  actors,  narradors,  autors  dels  textos,  personal

tècnic, maquilladors, sastres, encarregats del vestuari i atrezzo, de propaganda, relacions

públiques, fotografia, tramoies, i personal de sala. 

Les  últimes  crítiques  de  la  premsa,  tant  local  com provincial,  el  situen  com

l’espectacle sacre de més categoria artística d’arreu del país. 

Era com mirar un oli sobre una gran tela negra. Una obra esplèndida amb les

línies  magníficament  traçades,  resseguint  uns  personatges  desolats  per  les  seves

penúries i eufòrics amb les alegries... en definitiva, una mostra de la vida a través de

l'art. La composició, també molt harmoniosa. Tot estudiat al mil·límetre. El Crist al

centre i al seu voltant el poble, els deixebles i també els enemics, els romans. Però no
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eren quadres tal com generalment els entenem, eren escenes de la Passió del Christus

d'Olot, [...]17.

                                         Mater Dolorosa. Christus 2003

17 El Punt. “«Christus», pintat dalt de l'escenari d'Olot”, Marc Bataller, 25 de març de 2002. 
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ELS PASTORETSELS PASTORETS

ELS PASTORETS

L’origen dels Pastorets es remunta cap a la meitat del segle dinou, quan a molts

pobles es realitzaven representacions simbolitzant el naixement de Jesús. 

A Olot es van representar per primera vegada cap a l’any 1868 sota el títol de

Los pastores en Belén. 

L’any 1878 es va fundar el Centre Catòlic. Aquesta entitat, com indica el seu

nom, tenia una tendència catòlica. Va sortir la iniciativa de representar uns Pastorets,

excloent-n’hi les dones. Així doncs, l’entitat comptava amb l’ajuda d’Anton Molins i

d’Ignasi Rubió per tal d’adaptar les versions que calguessin per tal que fossin possibles
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de posar en escena a l’escenari del Centre Catòlic. Els Pastorets són una sarsuela, ja que

es  forma  d’una  part  cantada,  amb música  d’Ignasi  Rubió,  i  la  part  teatral  d’Anton

Molins.

Antoni Molins va fer una versió dels Pastorets de diferents textos, especialment

a partir del text original d’Eduardo Hidalgo. El mateix Molins ho admet: 

 Cuadern escrit de propia ma de son autor D. Anton Molins y Gelada. 

Los Pastorcillos  en Belén. Zarzuela en cuatro actos y en verso sacada de varios

autores y arreglada por Antonio Molins, música del joven aficionado D. Ignacio Rubio.

Estrenado con gran éxito en la Asociación Escuela de Obreros Olotenses bajo

el Patrocinio de la Sagrada Familia en la noche del 25 de diciembre de 1880.

Los pastorcillos en Belén  es van representar durant set anys sense interrupció.

Però  el 1887,  en  Joan  Deu,  com  a  representant  de  la  propietat  literària  de  Don

Eduardo Hidalgo Sánchez, va dirigir una comunicació a l’Alcalde senyor Alexandre de

Roca, demanant-li que suspengués la funció anunciada, perquè l’obra Los Pastorcillos

en Belén era una usurpación literaria i es pretenia representar-la sense haver obtingut

el seu permís [...].18

Així doncs, aquell any no es van poder representar els Pastorets. Llavors, Anton

Molins va haver de suprimir tot allò que era copiat d’altres versions i afegir elements

d’elaboració pròpia. A més, també va canviar el títol, ara s’anomenava El nacimiento

del Salvador o La Rendición del Esclavo. De seguida, per tal d’assegurar-ne la seva

immutabilitat i originalitat del nou text es va imprimir. 

La primera vegada que l’Orfeó va representar els Pastorets va ser l’any 1919 al

Teatre Principal. Segons el diari que Joan Casulà escrivia sobre l’Orfeó podem llegir:

25 de  DESEMBRE DEL 1919  –  Enguany la  solemnitat  nadalenca  revestirà

especial  sabor  popular,  grácies  a  la  meritíssima  y  noble  iniciativa  del  ORFEO

POPULAR OLOTI, de portar a les taules del primer Colisséu la representació plástica,

ja tradicional entre nosaltres, dels popularíssims PASTORETS d’en Molins amb música

d’En Ignasi Rubió.

18 DANÉS LLONGARRIU, J. et al., Els pastorets d'Olot, etc

Societat i Cultura d'una entitat amb història 36



Orfeó Popular Olotí

Aquest acte, quina doble finalitat de fer sortir dels reduhits cercles de teatres,

promet resultar un verdader èxit, estant ja completament venudes totes les butaques y

palcos del Teatre Principal.

A  la  premsa  d’aquell  dies  es  deien  coses  una  mica  contradictòries.  A  la

publicació de la Tradició Catalana s’explicava que l’assistència de públic als Pastorets

ha estat molt nombrosa. No obstant aquest èxit en l’assistència a la representació no va

ser el  mateix sobre l’escenari. Explica també que la representació dels cors va anar

disminuint  a  mesura  que  l’espectacle  avançava.  Tot  i  això  els  papers  de  Borrego,

d’Uriel, el de Luzbel van ser molt ben interpretats. 

Pel que fa a El Deber coincidia també dir que la gran assistència de públic que hi

havia era nombrós però que a vegades la posada en escena havia estat pèssima. També

coincideix a dir amb La Tradició Catalana que la interpretació dels cors no fou massa

bona. Acaba dient que el mossèn Farró i el Sr. Corriols  lograren fer ressaltar tota la

bellesa  que  enclouen  alguns  números  d’aquesta  sarsuela  nadalenca,  referint-se  a

l’actuació dels senyors que interpretaven a Borrego, Uriel i Luzbel.  

Fins  a  l’any 1923 no es  realitzar  més  els  Pastorets.  No obstant  això,  durant

l’absència d’aquesta representació, es van dur a terme representacions nadalenques. 

L’any 1923 es va tornar a representar els Pastorets, que no es van interrompre

(excepte els anys de la Guerra Civil), fins a l’any 1997. 
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                                                                                                   Els Pastorets. Any 1967

                                                                                                                   Els Pastorets. Any 1993
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L’ELENC OLOTÍL’ELENC OLOTÍ

L’ELENC OLOTÍ
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 [...] Por la noche, fue la representación de El Cuervo, una obra de empeño,

debida a Alfonso Sastre. Difícil  de interpretar, con muchos efectos y que sacó muy

airosamente el grupo de Gerona. Juega en esta comedia la fantasía, lo onírico, el ser o

no ser, el  tiempo y el espacio,  sus juegos de horror y de fantasía,  hasta llegarse a

momentos de autèntico suspense, que estuvieron bien logrados por los intérpretes.

La dirección de Francisco Gelada ha tenido que resultar difícil. Son personajes

que han de responder en su actitud al momento psicológico, y que muchas veces se le

escapaba  con  estatismo  de  indiferencia.  [...].  La  escena  adecuada.  Cuidado  el

vestuario.  Verdaderamente acoplada la interpretación, [...]. 19

   Triunfo rotundo del ELENC OLOTÍ en el Certamen Nacional de Teatro.20

  [...] Los galardones concedidos son los siguientes:

Premio Nacional de Juventudes com medalla de oro, diploma y 30.000

pesetas, al Grupo Elenc Oloti, de Olot, Gerona. [...]21

Amb aquests tres retalls de notícies ens podem imaginar l’èxit total  i rotund que

va aconseguir l’Elenc Olotí en la participació al “Primer Certamen Nacional Juvenil de

Teatro”, celebrat a Màlaga a finals d’abril de l’any 1964. 

L’Elenc Olotí  es va crear pels volts de l’any cinquanta. En aquells moments al

Casal Marià no deixaven fer teatre a les noies. Aquest motiu va ser el que els va fer

arribar a l’Orfeó amb el nom d’Elenc Olotí. El primer director que van tenir va ser en

Josep Grasa, que era actor del quadre escènic de l’Orfeó. Això va durar almenys fins a

l’any 1960,  moment  en què el  quadre escènic  Elenc Olotí es  va dissoldre.  A partir

d’aquest moment Francesc Gelada es va proposar de tornar-lo a formar amb un grup de

joves de l’Orfeó. I va ser quan a final dels anys cinquanta va quedar format l’Elenc

Olotí nou, amb seu a l’Orfeó. 

A l’any cinquanta vuit,  cinquanta nou que van començar,  la primera obra de

teatre que van muntar i que dirigí Francesc Gelada, va ser una obra de teatre bilingüe,

titulada Los blancos dientes del perro d’Eduardo Criado. A partir d’aquest moment es

19 Sur. Diario regional de la mañana. Màlaga. 23 d’abril de 1964.
20 Publicació del 9 de maig de 1964 a la revista Misión.
21 Información Local, 26 de abril de 1964.
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van fer obres com per exemple,  Los culpables,  Luz de gas... Les obres es realitzaven

tant en castellà com en català. Tot i això, abundaven més les obres en llengua castellana.

Es va convocar el  Certamen Nacional Juvenil de Teatre. Això els va fer certa

il·lusió de poder-hi  participar  i  s’hi  van inscriure,  amb l’obra  El Cuervo,  d’Alfonso

Sastre.  Després  de passar  una sèrie  d’eliminatòries.  Això els  va donar  lloc a  poder

participar a la final que es realitzava a Màlaga. De resultes d’aquest concurs va quedar

en el camp professional a Màlaga la Marta Puig, i avui encara actua. 

L’Elenc Olotí realitzava els seus assaigs cada dia (de dilluns a divendres) a partir

de les deu del vespre a les onze de la nit. La durada del muntatge d’una obra podia

oscil·lar entre un mes i mig, dos. 

El director del quadre escènic era qui triava les obres. El criteri amb què triava

les obres era segons el personal del qual disposava. Una cosa que tenia molt compte que

el paper s’adaptés amb els personatges, així com també amb l’edat de l’actor. Creia que

un noi de divuits anys, no podia donar la talla d’un home de setanta anys, per exemple.

Els actors que participaven en el Quadre Escènic Elenc Olotí eren Joan Vilalta,

Lluís Garcia, Lluís Juanola, Joan Lluís Díez, Josep Anton Bartrina, Marta Puig, Pilar

Coll, Miquela Mach, Lolita Buján i molts d’altres.

L’èxit de l’Elenc Olotí era bastant bo. Normalment tenien força públic i la gent

assistien a les representacions. Les representacions es realitzaven els dies de cada dia,

dies feiners. Si l’obra agradava i tenia èxit es representava un altre dia. 

Però hi va haver una obra que en el moment d’aixecar teló només hi havia cinc

persones  assentades  a  la  platea.  Els  actors  del  quadre  escènic  es  van  negar  a  la

representació de l’obra. El director, però, es va imposar i va els dir que l’havien assajat,

treballat, en fi, que estaven en condicions de representar-la. Finalment es va aixecar el

teló per aquestes cinc persones. La cosa es va anar animant i es van fer el primer acte

amb aquelles cinc persones. Però després la sala del teatre es va anar emplenant i van

acabar la funció amb la platea força plena.  

L’Elenc Olotí  va representar  dues  obres al  Teatre  Principal:  El Cuervo  i  La

tercera palabra, d’Alexandro Casona, amb gran èxit. A més també i van participar gent

gran, com per exemple, Francesc Gelada, Maria Rigola... i altres persones que ajudaven

al muntatge.
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Després de la representació de l’obra El Cuervo van representar-se unes quantes

obres més a l’Orfeó. Llavors, per una sèrie de circumstàncies, alguns es varen casar, els

altres van anar a viure fora d’Olot... es va dissoldre el quadre escènic Elenc Olotí.22 

22 La història del Quadre de l’Elenc Olotí ha estat possible gràcies a la conversa que he tingut amb en 

Francesc Gelada (en aquell temps, el director de l’Elenc Olotí).
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LA SARSUELALA SARSUELA

LA SARSUELA
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La sarsuela  seria la varietat espanyola de teatre musical parlat i cantat a la

vegada, i per tant equivalent en certa manera a l’opéra-comique francesa, al singspiel

alemany, a la ballad-opera o  masque anglesa i, salvant distàncies molt més grans, a

l’òpera bufa italiana.23   

La sarsuela tenia un caràcter popular, una lletra de fàcil comprensió, no eren tan

cultes com per exemple les òperes italianes. 

L’atracció per la música i la gràcia còmica d’alguns personatges de la sarsuela

van ser unes de les causes principals que van motivar al públic a l’assistència de les

representacions de sarsuela. 

En Joan Casulà  sempre  havia  estat  el  director  escènic  de  les  sarsueles,  amb

l’ajuda  de  l’Albert  Arqués,  el  mestre  que  ensenyava  els  cants.  Ells  també  eren  qui

escollien les sarsueles.

Les  sarsueles  s’assajaven de manera  separada degut  a  que hi havia  diferents

tipus de tonalitats en el cant (la tiple, el tenor, el baríton...) Després s’havia d’ajuntar el

grup de cantants per tal d’assajar la part teatral, i a tots aquests assajos calia afegir-hi a

més la part parlada, la teatral. 

Els assajos de les sarsueles eren a partir de les deu del vespre fins a les onze

aproximadament. A l’inici de la preparació d’una sarsuela els assajos no eren diaris,

però quan s’acostava l’estrena, s’acostumava a realitzar un assaig cada dia.

El  repartiment  dels  papers  en  els  cantants  de les  sarsueles  acostumava a  ser

sempre el mateix. El baríton era en Pere Barberí, la tiple la Maria Margalef, el tenor en

Josep Colomer. La part còmica era formada per les tiples Irene Batlle i Carme Lagares. 

El vestuari de cada actor, actriu procedia d’una casa de confecció de Mataró,

anomenada Patuel. 

L’escenografia era molt precària. Feien servir  allò que disposaven. Però quan

escenificaven una representació al Teatre Principal els recursos ja eren més grans.

El temps de preparació d’una sarsuela oscil·lava entre dos i quatre mesos. La

preparació era llarga, ja que s’havia d’assajar la part musical i la part teatral. 

23 ALIER, Roger, La zarzuela, Edicions Robinbook, 2002.  
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L’èxit era considerable, sempre s’emplenava la platea. Si la sarsuela tenia èxit es

repetia. També es representaven al Teatre Principal. 24

 La primera sarsuela que es va representar a l’Orfeó després de la Guerra Civil

va ser Los Claveles, l’any 1941, concretament el 16 de febrer. La següent sarsuela que

es va escenificar al teatre de l’Orfeó va ser  La Dolorosa. També es va escenificar  La

rosa del azafrán (1941). Es va posar en escena per primera vegada el diumenge 4 de

maig de 1941. Però l’èxit d’aquesta va ser molt gran. Es va representar fins a quatre

vegades al Teatre Principal.

El dimecres 11 de març de 1942 a dos quarts de deu de la nit l’Orfeó aixecava el

teló per tal d’escenificar El cantar del arriero. 

La boda de Reyes Castillo  és una sarsuela que va ser escrita expressament pel

Quadre Escènic.  La música fou obra de Xavier Montsalvatge i la lletra d’Alexandre

Cuéllar. 

L’origen de les  sarsueles  a  Olot,  però,  és anterior.  Els  últims  anys del  segle

dinou, al Teatre Principal ja es feien durant l’estiu representacions on les sarsueles eren

les protagonistes. Pel Teatre van passar companyies i artistes de renom. L’èxit sempre

estava assegurat. 
24 Aquestes dades de la sarsuela a l’Orfeó ha estat facilitada gràcies al testimoni de Maria Margalef, que 

durant les temporades de sarsuela a l’Orfeó havia actuat com a tiple.

Societat i Cultura d'una entitat amb història 45



Orfeó Popular Olotí

                             Actors i actrius de la sarsuela La rosa del azafrán (1941)

Tots els actors que participaven a El Cantar del arriero
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TEATRE INFANTILTEATRE INFANTIL

EL TEATRE INFANTIL

 [...] Diumenge darrera altre els infants han pogut donar-se cita en el Teatre del

Centre, gràcies a l’esforç d’una entitat i conseqüentment d’uns homes. Uns individus

que saben sobreposar infinitat  de possibles  capricis  personals per  a no faltar  a la
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setmanal  cita.  I  tot  desinteressadament.  Sense  cap  remuneració.  Un  únic  anhel:

participar als altres d’una manera complaure la sensibilitat d’uns infants que són els

únics que manifesten un sincer agraïment. L’esforç que tot això requereix és, encara

que  no  sembli,  fabulós.  Obliga  als  que  s’hi  troben  involucrats,  a  donar-se  citat

diàriament a l’entitat. I això no va ésser flor d’un dia. Dotze anys. I la cosa no s’ha

estroncat encara. [...]. 25

Aquest fragment ens deixa ben clar l’èxit que tenia el teatre infantil a l’Orfeó

Popular Olotí.

Durant  els  anys  seixanta  el  Quadre  Escènic  que  s’encarregava  de  posar  en

escena les  obres de teatre  infantil  no tardaven gaire  temps a  preparar-les,  ja  que hi

estaven molt acostumats. Ja se les assajaven però sabent-se l’argument general, doncs,

com que totes les comèdies de Folch i Torres hi ha el bo i el dolent, el que fa bones

obres,  el  que  enganya,  el  que  fa  riure,  el  que  fa  plorar...  tots  els  actors  tenien  un

personatge tan arrelat que passant l’obra set, vuit o deu vegades com a màxim, podien

representar l’obra. Tenien una gimnàstica tan apresa que donava resultat.

Qui triava les obres eren en Joan Casulà, que feia de director. En Casulà posseïa

un arxiu d’obres de teatre immens. Triava les obres per cada mes, cada diumenge una de

diferent.

Assajaven cada dia al vespre. Però els assajos eren molt entretinguts, ja que els

papers quasi se’ls sabien. Assajaven dues hores, però molt divertides.

L’èxit  era  sempre  assegurat.  Van actuar  durant  les  temporades  en que no hi

havia res més per a l’entreteniment. L’Orfeó era l’únic teatre d’Olot on es feia teatre

infantil cada setmana. Al Teatre Principal hi havien actuat moltes vegades. Però aquí el

públic era diferent. Quan anaven al Teatre la majoria de públic era gent gran calia ser

més precís amb l’obra. Era més difícil que a l’Orfeó, però se’n sortien prou bé.

El  vestuari  acostumaven  a  llogar-lo,  ja  que  ho  feien  cada  setmana.

L’escenografia també la realitzaven tota ells. Si no quedava del tot perfecte no passava

res, perquè la gent venia a passar a l’estona. També s’ha de tenir en compte que feien

teatre per a mainada i que a vegades per el públic infantil com més fals més ho entenien.

El teatre infantil va durar uns quinze o vint anys, i encara dura.26 

25 Olot Misión. 10 de desembre de 1966 “L’Orfeó Popular i el Teatre Infantil”.
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Cal esmentar també que el Quadre Escènic de l’Orfeó va estrenar l’obra “En

Patufet”, de Lluís Cooquard, abans que s’estrenés a Barcelona. L’èxit que va aconseguir

va ser total.

 Cal dir que el mes de novembre de 2004 la Petita Companyia va tornar a posar

en escena dalt de l’escenari “En Patufet” de Lluís Cooquard. L’èxit que va aconseguir

aquesta va ser molt gran. No tot el públic era infantil. Molta gent gran que va assistir a

la  representació  d’en  Patufet  recordava  la  representació  que  havia  vist  trenta  anys

enrere.

Actualment  l’Orfeó  Popular  Olotí  compta  amb  dues  companyies  de  teatre

infanti: la Petita Companyia de l’Orfeó i la Jove Companyia de l’Orfeó, que van ser

creades l’any 1997.

Aquestes companyies  són formades per joves i  nens actors amateurs que fan

teatre per amor a l’art. El que busquen és passar bones estones, però amb una finalitat:

gaudir al màxim del teatre.

Les representacions s’acostumen a realitzar pels volts de santa Cecília, patrona

de la música, quan l’entitat celebra la seva festivitat. 

Els assaigs es realitzen durant l’estiu i poden durar d’una a tres hores, depenent

d’allò que s’hagi d’assajar aquell dia. Durant el període escolar els assaigs passen a ser

un cop per setmana, el divendres a les deu del vespre, per ser exactes.

Les obres les escullen en Peret Planapuig i la M. Pilar Serra, que són els que

dirigeixen les companyies. El criteri amb que s’escullen les obres depèn de la gent de

què es disposa i també segons el personatge que s’escau a cada actor.

La primera obra amb què la Petita Companyia va pujar a dalt de l’escenari va ser

una  obra  escrita  per  Àngel  Girona,  on  s’anaven  fent  una  breu  presentació  dels

components  de  la  companyia.  Seguidament  es  feia  una  representació  de  diferents

poemes, com per exemple, La Fageda d’en Jordà, La nina, La Pluja, El meu poble...

L’acte de presentació de la Petita Companyia va finalitzar amb un homenatge al que

havia  estat  durant  molts  anys  el  director  escènic  i  el  promotor  del  teatre  infantil  a

26 Aquesta petita història del teatre infantil ha estat possible gràcies a la conversa que he mantingut amb 

en Peret Planapuig, que havia estat un dels membres del Quadre Escènic. Actualment en Peret és el 

director artístic de la Petita i la Jove Companyia de l’Orfeó, així com també de l’espectacle Christus.
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l’Orfeó: en Joan Casulà. Es va entregar un recordatori als seus néts en agraïment a la

tasca que havia realitzat el seu avi per l’entitat.

La Petita  i la Jove Companyia any rera any van millorant les seves qualitats

teatrals. I es que després de set quasi vuit anys creixent damunt d’un escenari donen per

molt.

Ambdues companyies participen en les representacions de  Christus,  així  com

també en els diferents espectacles que organitza l’entitat.

Aquestes  dues  companyies  volen  ser  el  símbol  que  demostra  que  a  l’entitat

encara es manté viva la flama que van encendre les primeres persones que van veure en

el  teatre  infantil  una  possibilitat  d’entreteniment  per  la  gent  de  la  ciutat  i  per  ells

mateixos.

                                                     Els tres tambors, anys 60
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CONCLUSIONSCONCLUSIONS
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CONCLUSIONS

Durant la realització d’aquest treball he après moltes coses. 

En primer lloc, a partir del tema que he triat per fer el meu treball de recerca, he

descobert una nova forma d’estudiar. Part de la informació de la recerca ha estat a partir

de  premsa  de  l’època,  la  qual  he  hagut  de  consultar  a  través  de  microfilms  a  la

biblioteca d’Olot totes les publicacions que havien sortit entorn de la contextualització

històrica de l’Orfeó.

En segon lloc, una altra conclusió que he tret del treball ha estat que l’Orfeó és

una  entitat  que,  tot  i  les  dificultats  econòmiques  que  ha  tingut,  ha  aconseguit  tirar

endavant.  Això, possiblement, es deu a la constància de persones com ara Mn. Fèlix

Farró, que van fer el possible perquè l’entitat tingués continuïtat. 

Una altra de les conclusions que pogut observar al llarg del treball és que l’Orfeó

sempre  ha  estat  una  entitat  on  la  participació  del  poble  ha  estat  molt  nombrosa,

exceptuant les seves èpoques de crisi o durant la Guerra Civil. Tot i així ha jugat un

paper molt important en la cultura de la ciutat.

Una de les parts més àmplies del treball és la del teatre. Aquí he volgut fer un

estudi  del  que  la  gent  havia  fet  abans  que  jo  en  el  mateix  àmbit,  durant  els  anys

quaranta, cinquanta i seixanta.

Durant el treball, per realitzar alguns apartats dels que no hi havia informació o

no era suficient, he tingut el plaer de poder conversar llargues estones amb persones que

han viscut els temes en els quals jo volia aprofundir. A tots ens ha servit per a refrescar

de la memòria sobre alguns fets que van viure en la seva joventut i que ara han quedat

plasmades en aquest treball.

L’Orfeó ha estat una entitat que sempre ha mirat per la ciutat. Ha intentat fer

activitats per tal que la gent de la ciutat d’Olot tinguessin un lloc d’entreteniment, on la

cultura era el més important. Es realitzaven classes de música, es feien les funcions de

teatre, les sarsueles; més endavant els col·loquis...
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L’entitat des dels seus inicis ha vetllat per la cultura dels olotins. Ha volgut que

la gent participés de les seves activitats. I la resposta ha estat prou evident. Durant més

de quinze anys, diumenge rere diumenge, la platea del petit i acollidor teatre de l’Orfeó

s’emplenava de gom a gom, i que continua emplenant-se quan hi ha representacions de

teatre o de concerts.

No obstant això, cal tenir en compte que a la ciutat existien i existeixen altres

entitats que actuaven i actuen en paral·lel a l’Orfeó Popular Olotí.

Ara, quan entri a l’Orfeó Popular Olotí, hauré adquirit coneixements de moltes

coses de les quals ja en tenia  constància,  però que ara,  i  després d’haver fet  aquest

treball,  els percebré de manera diferent  i des d'una perspectiva diferent,  més oberta.

Conec els seus inicis i la seva evolució, i espero que, a mesura que passi el temps, pugui

saber encara més d'aquesta entitat cultural olotina.
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ANNEXANNEX
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LA PETITA COMPANYIA

La Petita Companyia està formada per Ariadna Bouchan, Bru Capellà, Joan

Carré, Núria Carré, Coral Girona, Victòria Morer, Anaïs Murlà, Nora Murlà, Andreu

Oliveras,  Maria  Rubió,  Júlia  Ruscalleda,  Clàudia Ruscalleda,  Lluc Ruscalleda,  Alba

Soler, Juna Temple.

Societat i Cultura d'una entitat amb història 57



Orfeó Popular Olotí

LA JOVE COMPANYIA

La Jove Companyia està formada David Àvila, Jordi Colom, Xevi Colom, Mar

Heredia, Anna Martí, Mariona Martí, Eugènia Morer, Eulàlia Morer, Victòria Morer,

Andreu Oliveras, Núria Pujolràs i Joan Manel Robles.
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